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 ריפניידא

 ופס א ויא ךוב א זיא ךוב א זא ,ןעמונעמא זיא טלעװ״רעכיב רעשידיי רעד ויא

 וופ ועמונעגסיורא ץאז א יוו לסיב א טגנילק סאד .ךיב א ךיןא זיא — רפס א זיא

 ויא טיירפשראפ טאה ועמ ווא טגאזעג טאה יז סאוו ,לאנעסראךצאז סנייטש דורטרעג

 עריא טנרעלעג יז טאה — זיור א זיא זיור א זיא זיור א ♦תומכח עסיורג יוו ועמאנ ריא

 טשינ ווא וצאז עשימטיר ענאטנאפס ןביירש ולאז ייז זא ,רעביירש״םידימלת ערעגנײ

 ,ריפאפ ףיוא ־— עיצאראקעד ץוחא ,וענײמ סעפע אקװד זומ סע זא ,לכש םעד ועימאב

 יז ווא רעביירש עסיורג וראוועג ןענעז עריא םידימלת עכעלטע זא ,ועוועג זיא ףוס רעד

 ♦תומכח יד ײב ובילבעג זיא

 ,ןשטייטראפ ךײלג סע ליוו׳כ ווא חסונ סנייטש דורטרעג ויא וביוהעגנא באה׳כ

 א ןופ וסילשוצנייא גונעג טײרב זיא סאוו ,וימרעט א — ויבמ״ךוב רעשידיי א זא

 ״פיוא וענעק זדנוא ייב זומ — רענעייל וטנעגילעטניא וכעלנײוועג א זיב רעקיטירק

 ןגעוו וגאז וצ טײרג וייז ווא םירפס וליפא ןוא רעכיב יילרעלא ןעמענפא ווא ועמענ

 ,תושרד טימ ,םירוביח ווא םירפס ךס א טייצ וצ טײצ ךופ םוקאב ךיא ♦גנוניימ א ייז

 א יוו שרעדנא טשינ ,עיזנעצער א רימ ןופ ורעדאפ םירבחמ יד ווא ךעלטשפ ,םישודיח

 רעבא ,רפס א עקאט זיא רפס א לײוו ;טעברא רעײז ןופ גנוצאשפא וא ,עיזנעצער

 ♦ויבמ א וײז ץלא ףיוא ףראד רעכיב וגעװ רעבײרש רעשידײ א ווא ךוב א ךיוא זיא׳ס

 ,ןדניװשראפ ןטנעמטראפעד ערעדנוזאב עלא ,ךײש טשינ יאדווא זיא רעכיב ןגעוו

 ״עג ,קיזומ וגעװ רעכיב רעקיטירק א טגירק זדנוא ײב ♦ןטעטילאיצעפס ןײק אטשינ

 ♦ךוב א — ןופ רדג ןיא וײרא טײג ץלא ןוא עיפאזאליפ ,גנושראפ ,טפאשנסיװ ,עטכיש

 ,וב״לכ א ןייז זומ רעקיטירק רעד ווא וצלאמשעצ ורעװ ןטעטילאיצעפס ערעדנוזאב יד

 דנאטשמיא וייז ךאנ רע זומ תולעמ עלא יד וצ ןוא ;רעײטשראפצלא ןוא רעסייווצלא ןא

 ♦גנולדנאהפא עצנאג א וביירש וצ ךוב ורעדנוזאב ודעי וגעװ

 ןא טיג ויבמ״ךוב רעד ןעוו ,ןינע רעראטנעמילפמאק ץנאג א סע זיא ךעלטנגייא

 ,סעיציזאפמאק עשילאקיזומ עפעלטע ,לשמל ,טראד טניפעג רע ווא לקעפ א ףיוא ופע

 יד ♦עיזנעצער א — טעב ראטיזאפמאק רעד ווא קיזומ ןופ ךארפש רעד ויא ובירשעג

 רעשידעפאלקיצנע אזאזיא רעקיטירק רעד זא ,םירבחמ לייט א ייב גגוניימ ענעמונעגנא

 וופרעד ךעצ םעד תבוטל טשינ זיא סאװ ,עיזוליא עטנאסערעטניא ןא זיא ,רעסייװ

 סאוו ,וטעטילאיצעפס עכלעזא וצ ןבײרטרעד סע ועק לאמ א רעבא ,ועגנידוצפא סעפע

 ״אב לאמ א באה׳כ זא ,טלײצרעד ,ךיז טכאד ,ויוש באה׳כ ♦ןצענערג עלא רעבירא טײג

 רבחמ רעד ♦וײז למ ןופ סעצארפ ושינכעט מוצ גנאגוצ םעײנ א ןגעוו רוביח א ועמוק
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 ♦וײפ ןוא ןײש ועװעג ץלא סע זיא ♦עקנישאמ רענעדניפרעד א וגעװ טדערעג וליפא שאה

 םעיינ לגאפש וופ רעריטנעטאפ רעד ועװ וביוהעגנא ןיז טאה שייקירעװש יד רעבא
 ♦עיזנעצער א — רימ וופ טרעדאפעג טאה ופוא״םהרבא־תירב

 ״נאמעד ווא ןפא שוריפב ווא תולצנתה לקיטש א ןכאמ ראפרעד אד ךיא לעוו

 ײלרעלא וופ רענעײל וקידהשקשינ א ראפ ךיז טבארטאב ךיא םגה זא ,וגאז װיטארטס

 ךוב ויא טרעווילגראפ טנטסײמ תוניבמ ויימ רעבא טרעװ ,וטיבעג ךס א ףיוא העכיב

 טייקמאזקרעמפיוא ליפ יוזא טימ ווא קידנענעייל — ךוב סאד ךאנ גלאפ ךיא ♦אפוג

 ךעלנײװעג ויב ךיא ןוא טנעיילעגפא — רעבא ,סיורא רימ ןיא טפור ךוב סאד לפיװ ףיוא

 ,רעכיב טנעצארפ קיצכא ךופ ןעגנוצאשפא מעדאפ רימ ײב לאז רעצעמע ןעוו .קיטראפ

 וטספראש םעד טימ וליפא ועײל ךיא סאוו ווא ,וענעײל וצ סיוא טמוק רימ סאװ

 וביירש לייוו האפרעד שושפ װביירש וצ ייז ןגעװ ועװעג רעװש רימ שלאװ ,סערעטניא

 -לייט א זיולב אפוג ךוב םעד טימ טאה סאוו ,סניוזא סעפע ןאט טנײמ ךוב א ךגעיו

 לאז ךיא זא קוזא וביירש טניימ׳ס ,וינב םענעגייא ןא ועיובפיוא טנײמ׳ס ♦תופתוש עזײװ

 סיורא טייג סאוו ,טלעוו ערעדנוזאב א זיא סאד ♦ןײלא ךיז ןעמעשראפ טשינ לב םדוק

 ורעװ זומ׳ס רעבא ,ךוב ןופ טריריפסניא טפא זיא ,ךיב טנעיילעג א ןופ ועמאר יד ןופ

 טקנופ ןוא ♦דאטעמ רעשירעפעש רעדעי יװ ,קורדסיוא״ךיז ראפ לטימ רעקיבלעז רעד

 ,רעדיל ויא ורעוו טלדנאווראפ וענעק ועגנוגערנא וליפא ןוא ועגנומיטש עלא טשינ יוו

 וענעק לאז רעביירש רעד זא ,רשוכה תעש םעד וייז םרוג רעכיב עלא טשינ ןענעק יוזא

 רעד ףיוא םיא טגיל סאװ ,ץלא ויילא ךיז וופ ובײרשסױרא יא ,ךוב ןגעװ ובײרש יא

 וטריזילאיצעפס םעד ושיװצ הציחמ א ךיילג ןפאש רעכיב״טעטילאיצעפס עסיוועג ♦גנול

 ״ױזא וייז שבארטאב סאוו ,ויבמ״ךוב רעגייטש םעד ןופ טלעוו רעשירעביירש רעד ווא ךוב

 ♦טײקשרעשאב רעשירעפעש רענעגײא וײז וופ לײט א יװ ,יירעגאז״תוניבמ ענעפורעג
 םיא ויא אי טפור סאוו ,ךוב םעד ראבקנאד עבטב זיא רעקיטירק רעגײטש אזא

 ♦םיא ראפ זיולב שיטסירעטקאראכ וענעז סאװ ,ןטנאלאט ווא וטייקיעפ עלא סיורא

 ועמענ רימאל ♦ושינעלקיװראפ ךס א ראג טלקיווראפ ןענעז םעד ויא זא ,ךיז טײטשראפ

 וובשח םעד ףיוא ט ר ע ל ט ס נ י ק רעקיטירק רעד תעב ♦קיטע — יוו םעלבארפ קיטביוו אזא

 ןא וײז זומ סע רעבא ,תמא םענעגײא ױיז וקירדוצסױא ביוחמ רע זיא ,רבחמ א ןופ

 וזומ ביולמוא ייס ,ביול ייס ,רעטרעוו ערעדנא טימ ♦ךוב ויא ךיוא טגיל סאװ ,תמא

 ״ירק רעשירעפעש רעד ♦ןפוא ןקידתױנפמוא ,ןבעלרע ןא ףיוא ,ךוב ןופ ןסקאװסיורא

 וופ קעווא טראפ רע ♦טיהעג טלפאט וייז זומ — ופור יוזא םיא רימאל — ,רעקיט

 ווא ועמענטימ ךוב וופ טאמארא םעד זומ רע רעבא ,ואפשעג םענעגייא וײז ףיוא ךוב

 ױיז ףיוא רעטיילגאב א יוו ועמונעגטימ טאה רע ועמעוו ,םעד וצ יירטעג ובײלב

 ♦געוו םענעגייא

 תועשר יד ועװ ♦עשר וייק וייז טשינ עבטב ועק רעקיטירק רעשירעפעש רעתמא וא

 וייז ,טשינ הבוט וייק ויילא רעקיטירק רעד ךי? טוט ,קיטירק רעד ךופ סיורא טקעטש

 ♦וופרעד טשינראג טניװעג ,רעקישירק רעד ,רע ווא ליװקשאפ ־— טרעװ גנוצאשפז*
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 יװ ןבױלרעביא וליבא ויא וביול רעמ עבטב רעקיטירק רעשירעפעש א טעור ראפרעד

 /וזייװאב רע ףראד ,ךוב א וצ וױטאגענ ועיצאב אי ויוש ךיז זומ רע ועװ •וטײררעטנורא

 .טראװ םענעבירשעג םוצ יא ,רעבײרש םוצ יא ,טעטעיפ ןוא גנױצאב טימ שע טוט רע זא

 רעד זא ,ואײיוו שירעפעש םיא ןעמ ףראד ,רעביירש א ייוו טוט ועמ ועוו וליפא

 טשינ ךיז ןזאל סאװ ,וכאז עסיורג ויא טײג׳ס זא ,ועזנײא וזומ ולאז רעטעדוױרקעג

 *ועגנידבארא

 רעדנוזאב א זיא תועשר לייוו ,טייקיזאלליטס וצ טריפ קיטירק ויא תועשר

 .טייקשירעפעש טימ ללכב רעדא ,רוטארעטיל טימ ןאט וצ טשינראג טאה סאװ ,״טיבעג״

 ־נארק עשיכיספ א ךעלנײװעג זיא ווא טײקרעטיב רעכעלרעניא וא וופ סיורא טמוק׳ט

 טגפע שינעליופ יד טא ♦שינעליופ עכעלרעניא ןא ועבעז ועמאטפמיס עריא סאוו ,טײק

 טדײל עשר רעד ועװ רעבא .רעטאיכיספ וופ עפאס דעד ףיוא ךיז וצ לרעמעק א לאמ א

 סיורא רע טגנערב ,קיטירק ויא ויירא טײג תועשר עצנאג וייז ווא יירעבײרש ןופ ךאנ

 ויא וטאט םייב יוו ,וביירש וייז ןיא ךיז טגיילעצ סאוו ,שינעליופ עכעלרעניא יד ךיז וופ

 ןייק טשינ לאמ וייק וביג תורוש ענײז סאװ ,וענעז עשר אזא ןופ םינמיס יד •וטראגנײװ

 רע ועוו וליפא ♦וסײב וצ ווא וקיטפיג וצ ןסיוא דימת וענעז ייז ראנ ,טעלג א ,לכיימש

 ♦הבדנ ענרעפוק א יװ וצ סע רע טפראװ ,טראוו טוג א אי ויוש טגאז

 ״מורפ רעסיװעג $ טימ דימת טבײרש ,עשר וײק טשינ זיא סאו ,רעקיטירק רעד

 רקיע רעד ♦רעבײרש רעטוג א ןײז וצ זיא סע רעװש יװ טסײוו רע לײװ ,טײק

 ״קיזאלכאנ א טימ רעבײרש ןטריקיטירק םעד ןקידײלאב טשינ ראט ועמ זא ,רע טקנעדעג

 רעטריקיטירק רעד זא ,ימ יד ןבעג ךיז ףראד רעקיטירק רעד .קיטירק רענעבירשעגנא

 ןענעק טשינ סע לאז רע ועװ וליפא ,ךיז ןגעוו גנולדנאהפא ןא ןופ ןבאה האנה לאז

 ♦ץלאז עלעביוסש א יוו רעמ טימ ןרעװ ןעמונעג אד זומ האנה ,ךיז טײטשראפ ♦ןבעגוצ

 ,עטרעקראפ סאד טגירק רע ןוא ביול ךס א טראװרעד טאה רעטריקיטירק רעד ביוא

 סאװ ,האנה א ראנ ,רענײב יד ויא םיא ךיז טײגעצ סאװ ,אזא טשינ האנה וײז זיא

 ליװ רע ןעװ וליפא ,ןופרעד סעפע לאמ א טנרעל רע ןוא רענײב יד ןיא ןײא ךיז טסע

 ♦ןבעגוצ טשינ סע

16.3.63 
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 ןגױושעג טאה םירפס״רכומ עלעדנעמ ןעװ

 ־ראפ טרעװ ׳עםערפ ןוא רוטארעטיל עשידײ ראי טרעדנוה ןופ גנורעײפ יד
 ״עלעשטנעמ ענײלק סאד״ — קרעװ ןײז ןוא םירטס רכומ עלעדנעמ טימ ןדנוב

 ןיוש טאה שטיװאמארבא בקעי םולש .1863 ןיא ןראװעג טכעלטנפעראפ זיא סאװ
 ־ײרש רעשיליכשמ א יװ עיצאטופער א ןבראװרעד טאהעג ךיז רעירפ ראי א טימ
 ןעװעג ךיוא ןיוש זיא רע /׳םינבהו תובאה״ — קרעװ שיערבעה ןײז טימ רעב
 ־בארפ עשידײ ענעדישראפ ןגעװ לוק ןײז ןרעה טזאלעג טאה םאװ ,טםיצילבופ א
 ־עגנא טאה רע ןוא טנעקעג טוג םיא ןעמ טאה רענעײל ןשיערבעה ןשיװצ .ןעמעל

 .שידײ ןבײרש ןביוה

 .ןכורברעביא ןוא ןעגנומיטש טימ רעלטםניק א ןעװעג עלעדנעמ זיא ללכב
 ןטשרע ןײז וצ ןעגנאגעגקירוצ רע זיא רעטעפש טרעדנוהראי לטרעפ א טימ
 ,שיערבעה ףיוא קרעװ ענײז ןפײלשרעביא ןעמונעג ןײלא ןוא ןושל־בײרש
 טקנופ גאט ןקיטנײה ןזיב זיא סאװ ,ךארפש עשיערבעה עקידעבעל א קידנפאש
 ־ניק סעלעדנעמ ןיא ןראי ןעװעג ךיוא רעבא ןענעז׳ם ,שידײ ןײז יװ רעדנװו אזא
 טאה רע ןוא קתוש רעשירארעטיל א ןעװעג זיא רע ןעװ ערעיראק רעשירעלטס

 .ןבײרש וצ קשח םעד ןריװועגנא ןצנאג ןיא
 ןעװ .ןראװעג טמיראב זיא רע ןעװ גנױ ץנאג ןעװעג ךאנ זיא עלעדנעמ
 טלא לכה־ךס רע זיא ,״רשבמ לוק״ ןיא ןענישרעד זיא ״עלעשטנעמ ענײלק םאד״
 ןטראװ טזאלעג גנאל טשינ ןבאה ענײז קרעװרעטםײמ ערעדנא .ראי .27 ןעװעג
 ,״עשטאילק יד״ ,״ישילשה ןימינב תועסמ רוציק״ ןענישרעד ןענעז׳ס .ךיז ףיוא

 ־ילבופ רעקיטלאמעד רעד ןיא קיטעט ץנאג ןעװעג ךיוא זיא רע .״עסקאט יד״
 ןיא רעבא •ןעמעליבארפ עשידײ ךם א וצ ״גנולעטש עפראש ןעמונעג״ ןוא קיטסיצ
 ־ראפ םעצולפ רע טאה ,ראי 41 ןופ רעטלע ןיא ,ןפאש ןײז ןופ ילב עמאם ןיא ,1877
 עיטאפא רעשירעפעש א ןיא ןלאפעגנײרא זיא רע ,ןבײרש וצ ןליװ םעד ןריול
 ןעמוגעג םיא ןבאה םאװ ,דניירפ ךם א ןופ ןכוזראפ יד ףיוא טקוקעג טשינ ,ןוא
 ,טעלפרעניה ןשירעלטםניק ןײז ןופ ןפעלשםיורא טלאװעג םיא ןוא ןרעטנומ

 .תובצע ןיא רעפיט ןוא רעפיט ץלא ןעקנוזעג רע זיא

 ערעװש טבעלעגרעביא רע טאה טלאמעד זא ,ןלײצרעד ןפארגאיב ענײז
 סאװ ,רעטכאט ענעטארעג ןײז ןריולראפ טאה רע .ןבעל ןכעלנעזרעפ ןײז ןיא ןראי
 ־טנאלאט ןוא רעקידנזיורב א ,ןוז רעקיצנײא ןײז .טלעװ רעד ןופ קעװא גנױ זיא
 טשינ עלעדנעמ טאה הסנרפ ןײק .טדמשעג ךיז טאה ,רעבײרש רעשיסור רעלופ
 ןוא ,טײקטמיראב רעצנאג ןײז טימ ,ןצראה ןפיוא רעטיב ןעװעג םיא זיא .טאהעג
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 ןיא ןבירשעג עלעדנעמ טאה טלאמעד .ןרעטנומפא טנעקעג טשינ םיא טאה רענײק
 זיא ץראה םאד ןוא ײלב טימ ןסאגאב יװ זיא חומ ןײמ״ — דנײרפ א וצ וױרב א
 ןבעגעג םעדא ןיא םיא ןעמ טאה 1881 ןיא טשרע .״ןײטש ןיא טלדנאװראפ רימ
 ,עלעטש א ,רעטלאװראפ־הרות־דומלת א ןראװעג זיא רע .דמעמ־הםנרפ לקיטש א

 טאהעג שטאכ טאה רע רעבא ,ןבעל םאד טרעטיבראפ גונעג ךיוא םיא טאה סאװ
 ־געלפ ןײז ןופ טעכושטעגםיוא ךיז רע טאה 1884 ןיא טשרע .טיורב ךעלגעט ןײז
 רעשירעלטםניק רעד ןראװעג קירוצ זיא רע ןוא ןעפ רעד וצ גנויצאב רעשיטאמ
 זיא םעד ךאנ גנאל טשינ ןוא ״וױזירפ רעד״ עמארד ןײז ןענישרעד זיא׳ס .שטנעמ
 סאװ ,שיערבעה א ןופ זאוטריװ רעד ןוא רעצעזרעביא רענעגײא ןײז ןראװעג רע
 ןראװעג זיא עלעדנעמ .ליטס־הצילמ םענעמונעגנא םעד ןפראװראפ ןצנאג ןיא טאה
 ־טלעװ רעד ןיא טײקנטלעז א ,רעלטםניק רעקיכארפשײװצ רעטקעפרעפ רעד

 .רוטארעטיל

 װירב א ןעמוקעגנא םעצולפ םיא זיא דאירעפ־גײװש ןײז ןופ ןטימ ןיא רעבא
 ןשיליכשמ ,ןובירט ןשיטםינױצ ןקימאלפ םעד ,רעבײרש־עגעלאק ןרעגנײ א ןופ
 ןבואר — רעבײרש ןשידײ ןקידלדורפש קיטײצכײלג ןוא טםילעװאנ ןשיערבעה

 .סעדיורב רשא

 ,ןםעדיורב ןופ רעטלע ראי ןצפופ טימ ןעװעג זיא שטיװאמארבא בקעי םולש

 עלעדנעמ ,טײקיטעט רעלופרילאק ׳סעדיורב ןופ טסוװעג מאה עלעדנעמ רעבא
 ןרעדנאװ וצ ןבירטעג טושפ םע טאה ןםעדיורב רעבא ,רעציז א ןעװעג עבטב זיא
 ,רעבײרש עשיערבעה־שידײ עטםטבאגאב יד ןופ רענײא ןעװעג זיא רע .ןראפ ןוא

 ־נאװעג טאה רע .לארשי־ץרא ןופ גנובעלפיוא יד — עיםימ א טאהעג טאה סאװ
 םעדיורב טאה 1882 ןיא .ןדײ ראפ ןבירשעג ןוא טדערעג ןוא םוטעמוא טרעד
 עשידײ א ןבעגוצםױרא ןםאלשאב טאה רע וװ ,טשעראקוב ןיא טראפשעגנא
 ןעװעג טשינ ןשטנעמ עשירעפעש ןענעז טײצ רענעי ןיא .״תידוהי״ — גנוטײצ

 זא ,ליפ יוזא טקאפעגנײרא ןראי עצרוק ןיא ןײז ןבאה׳םימי תוכירא טימ רעכיז
 רעבא ,ראי 51 ןופ רעטלע ןיא ןבראטשעג זיא םעדיורב .ןעניוטש וצ שממ זיא׳ם
 טאה טעברא רעשירארעטיל רעקיכארפשײװצ ןײז ןופ טײצ רעצרוק רעד ןיא
 ־עמוא ןדײ טכוזעג רדסכ ןוא ןטנעמורטסניא עשירעבײרש עלא ףיוא טליפשעג רע
 ןםעדיורב טאה ןײלא לצרעה ר״ד .לארשי־ץרא ןגעװ ײז וצ טדערעג ןוא םוט
 ־נכאװ ןשיטסינויצ ןופ באגסיוא ןשידײ םעד ןופ ראטקאדער םעד ראפ טמיטשאב
 ןקיטײצירפ ׳םעדיורב ראפ ראי ײװצ א ןעװעג זיא סאד .״טלעװ יד׳, — טאלב

 .1902 ןיא ,טיוט
 ןופ םיא טאה ןעמ זיב ,ראי ײװצ טכארבראפ םעדיורב טאה טשעראקוב ןיא
 ןקוק ןביוהעגנא טאה ײצילאפ יד .ראטאטיגא ןדמערפ א יװ ןבירטעגסיורא טראד

 דנאל ןופ ןזיװעגםיוא םיא טאה ןעמ זא ,וצרעד טריפרעד ןוא םיא ףיוא םורק
 .ןראװעג ןםירעגרעביא ןענעז רענעלפ ענײז עלא ןוא
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 טשעראקוב ןיא טײקוױטקא רעכעלטפאשלעזעג ןײז ןופ ראי ןטצעל ןיא רעבא
 גנוטײצ עשידײ יד ןבעגוצםיורא ןאלפ ןײז טכארטראפ םעדיורב רשא ןבואר טאה
 טאה רע .ןדײ עשינעמור יד וצ ךעלטפירש ןדער ןענעק וצ ידכ /׳תידוהי״ —
 רעטײרב א טימ טקעפםארפ א טכעלטנפעראפ גנוטײצ רעד ןופ ןבעגסיורא ברע
 ןקיזאד םעד .גנוטײצ רעד ראפ גנורעלקרעד־םארגארפ רעטעבראעגםיוא טוג ןוא
 ־טימ ןטעבראפ םיא ןוא ןעלעדנעמ טקישעג סעדיורב רשא ןבואר טאה טקעפסארפ

 .״תידוהי״ ןײז ןיא ןטעבראוצ

 רעד ןיא ןלאפעגנײרא טקנופ ןעלעדנעמ וצ וױרב ןײז טימ זיא םעדיורב
 ןענעפע קירוצ טלאוועג טשינ ןפוא םושב ןוא ןגיװשעג טאה עלעדגעמ ןעװ ,טײצ
 טוג טאה עלעדנעמ זא ׳ןלעטשראפ ךיז ןעק ןעמ .ערעיראק עשירארעטיל ןײז
 /׳םײחהו תדה״ םעדיורב רשא ןבואר ןופ קרעװ עשיליכשמ עטמיראב סאד טנעקעג

 טכעלטנפעראפ טשרע זיא ״תװצקה יתש״ ׳םעדיורב .1876 ןיא ןענישרעד זיא סאװ
 .רעטעפש ראי ףלעװצ א טימ ןראװעג

 /׳תידוהי״ גנוטײצ ׳סעדיורב זיא ןטעבראוצטימ טגאזעגפא ךיז טאה עלעדנעמ

 ־עג וױרב ןופ לאניגירא רעד .ןבירשעג אי םיא רע טאה וױרב ןרעגנעל א רעבא
 ,לאערטנאמ ןיא קעטאילביב־קלאפ רעשידײ רעד ןיא ,וױכרא־ןינײרב ןיא ךיז טניפ

 .ץנעטםיזקע ריא ןופ טרעדנוהראי ןבלאה א טרעײפעג ןיוש בגא טאה סאװ

 ראפ ןוױטאמ עכעלנעזרעפ םוש ןײק ןא טשינ עלעדנעמ טיג רעפטגע םעד ןיא
 ־ןײר ראג טניפעג רע ןוא ןצנאג ןיא סע טקירדרעטנוא רע ,אברדא .ןגײװש ןײז
 רעשירעבײרש א ןיא ןבירטעגנײרא םיא ןבאה םאװ ,תובים עכעלטפאשלעזעג
 עקאט זיא רעלטםניק רעשידײ רעםיורג רעד זא ,ךעלגעמ רעײז זיא׳ם .טײקוױםאפ
 ןיא ,ןראי רעקיצכא עטכאװעגפיוא ןוא עשימרוטש יד ןופ ןראװעג טפעלפעג
 ןטײקכעלגעמ יד ןעװעג טלאמעד ןענעז׳ם רעגאמ יװ .ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןשידײ
 ףיוא ,לוק עשידײ סאד טרעהעג טראפ ןעמ טאה ,קיטםיצילבופ רעשידײ ראפ
 ־עגנא ןבאה׳ס .ןעגנוזײל ײלרעלא טימ ,רענעלפ ײלרעלא טימ ןטיבעג ײלרעלא
 טשינ ךיז טאה םירפם־רכומ עלעדנעמ ןוא ןעמזיא עשידײ ןרעװ ףײר ןביוה

 .למוט ןשידײ ןםיורג םעד ןיא ןםאפנײרא טוג טנעקעג

 .טנעמוקאד רעטנאסערעטניא ןא זיא ״תידוהי״ ןיא ןטעבראוצטימ גאזפא רעד

 ־עטלע רעד .טײקידרעפעפ ןײז ,שטײנק ןײז ,ליטם ןײז טימ ,עלעדנעמ ולוכ זיא׳ס
 םאד ךיז טמענ — ראי 46 ןעװעג טלא טלאמעד ןיוש זיא רע — רעבײרש רער
 ־לעזעג ,עשירעבײרש ,תוצע ךם א ״תידוהי״ ןופ ראטקאדער םעד ןבעג וצ טכער
 ״תידוהי״ לאנרושז םעד ףיוא ךיז טיצאב עלעדנעמ .עשיראטקאדער ןוא עכעלטפאש
 ןוא הלכ א ןעלעדנעמ ײב ךײלג טרעװ ״תידוהי״ .״ןאגראשו ןשידײ םעד ףיוא״ —
 .״שינעריפרעטנוא״ רעד ןיא ןקילײטאב וצ ךיז דובכ םעד ןופ פא ךיז טגאז רע

 טבײרש ׳רעבא ,דובכ ןקיזאד ןופ ןגאזוצפא ךיז ןבעל ןוא טנוזעג םיא טסאק׳ס
 ךיז טגײל טנאה יד ןוא גײװש ךיא זא ,טעמכ ראי ראפ א ןיוש״ — ,עלעדנעינ
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 ׳ךײלג ויז טפאכראפ עלעדנעמ .״םעפע ןבײרשוצנא ןעפ א ןעמענ וצ טשינ רימ
 ףראדאב גנוצ יד״ .ןושל םאד ןעמונעגפא םיא טאה׳ס לײװ ״דלילח טשינ זיא םע זא
 ־עג ןוא רעדליפעג, ןופ טײצ א רעבא זיא׳ם .ןקיפ טשינ ,םשה ךורב ,רימ ןעמ

 .ןגארטראפ טשינ סע ןעק רע ןוא ״ ׳שיור
 ןכעלטיא ...הגלפה רוד ןכעלקערש אזא ןיא ״דמוהמ רעדליװ אזא ןיא דער ײג״
 תונומזפ ...טסימ יװ ןלאפ תורבס־ךיוב ןוא ליומ םענופ דײר םאמ ןײנ ךיז ןטיש
 ־רעביא־החפשמ עכעלנעזרעפ עגײז ןגעװ טראװ ןײא ןײק ״,..תוצע עשיראנ ןוא
 טיצ עלעדנעמ .ןרעװ ןגיװשטנא ןײז ןיא עלאר א טליפשעג ןבאה סאװ ,ןשינעבעל
 ןיא זא ,רעגײטש ןײז ףיוא ,תובים עכעלטפאשלעזעג ןופ םעדאפ םעד רעטיױו
 טימ עקשטענײפ ץנאג ךיז טכאד יא ,סעקעטלאש יא״ — ךיז ןקילײטאב למוט
 עלופ ןא ךיז ןפוטש ןוא ןעװעטאר טשרעפמאלק ןעמוק םאװ ,ךעלמינפ־םימש תארי

 ןוא טראװ א ןדער וצ טשינ״ — רעכײלג זיא׳ס זא ,טלאה עלעדנעמ .״םענעשעק
 .״ןעמענרעביא ךיז טעװ רעדליפעג רעד ״דמוהמ יד זיב ןטראװ

 ץראה םאד״ — ןגײװש וצ רעװש רעײז ןא טמוק׳ס ,עלעדנעמ וצ טיג ,תמא
 ,ןטײז עלא ןופ ןטײקשלאפ ליפ יוזא ,תורצ ליפ יוזא קידנקוקוצ לסעק א יװ טכאק

 ףיוא סאװ ,סאד ןגאזוצםיורא ,טימעג ערעװש םאד ןסיגוצסיוא ךיז טםולג סע
 סאד ןעײרשרעבירא לשטנעמ ךאװש א ןופ לוק םאד רעבא ןעק ראנ ,גנול רעד
 ,ללכה ״?טניװמערוטש ןכעלקערש א תעשב ,סעילאװכ עקראטש ןופ שיורעג

 םלוע רעד זיב ןגײװשוצפא״ — טסילשאב רע .למוט ןופ ךיז טרילאזיא עלעדנעמ
 .״ןעײרשםיוא ךיז טעװ

 ראטקאדער ןגנױ םעד םירפם־רכומ עלעדנעמ טשינ טקיש קרעװ ןײק זיא
 ןקיבלעז ןיא ,םיא דע טיג גנוטײצ דעד ראפ תוצע רעבא ,סעדיורב רשא ןבואר
 בוט לזמ״ — בוט לזמ ןכעלנעזרעפ א ״ןתידוהי״ פא טיג רע .גונעגרעביא ,וױרב
 .״טלעװ רעד ןיא גנאגסיורא ןטשרע ןײד טימ ריד בוט לזמ ,ןבעל תידוהי ,ריד

 ,םנקלאװ עטכידעג ,ערעטצניפ״ — טײצ עשימרוטש ,עקױרמוא יד טרעדליש רע

 .״תידוהי געװ םעד ןזייוו ,ןטכײל לאז םאװ ,לדנרעטש ןייא טשינ
 רעביא טימ ןראװעג ןבירשעג זיא סאװ ,וױרב םעד ןיא ןושל סעלעדנעמ
 ןוא ןצאז ךיוא םיא ןיא טניפעג ןעמ .קיטנײה ןוא שירפ זיא קירוצ ראי קיצכא
 ןוא ,ןושל רעזדנוא ןופ ןלאפעגסיורא טשינמוא־טסיזמוא ןענעז םאװ ,ןקורדםיוא
 ןגאז טעװ רע זא ,טבײרש עלעדנעמ .ןעגנערבקירוצ טפראדאב ײז טלאװ ןעמ
 טימ ךיז טצונאב רע .״ןבעל ןיא ןבעג ץונ וצ ריד״ ןלעװ םאװ ,רעטרעװ עכעלטע
 ״תולק ןתעד םישנ״ .ןםעגראפ זדנוא ײב ליװ ןעמ םאװ ,עפאלש — טראװ םעד
 ־עטניא רעבא .״ךעלפעק עפאלש ןבאה םענעדײ״ — ףיוא רעביא ךײלג רע טצעז
 ןא טגאז סאװ ,רעלטסניק םעד ןעלעדנעמ ןופ תוצע יד ןענעז ראג זיב טגאסער
 טעפשעג רעײז ןרא טשינ ךיד לאז ,םיטוש ןלעפעג וצ טשינ ךוז״ — גנוטײצ רעד
 תוצע ןענעז הצע רעד ןופ ןטפלעה עדײב .״ביול רעײז ןופ רעביא טשינ ךיז םענ ןוא
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 סעמעט עטיירג ףיווז

 זײװנטײצ ןטלאװ רעבײרש עקיטײצטנײה וליפא סאװ ,רעלטסניק ןצלאטש א ןופ
 .ןעקנעדעג טגעמעג

 םוצ פארא טשינ טדער סאװ ,רעלטסניק רעד עלעדנעמ טבײרש טא ןוא
 םיא ראפ ףראדאב ןעמ םאװ ,עקשעמעל ןײק ראפ טשיג םיא טכארטאב ןוא םלוע

 :ןגאז וצ יוזא — ךתידוהי״ טהצע רע .ןעײקעצ

 טםייטש וד יװ ןלעטשראפ ךיז וטסלאז ,םלוע םעד ראפ ןדער טסעוו וד תעשב״
 עטםופ ,תומולח טימ ןעמענראפ םיא טםעװ וד ביוא סאװ ,ןאמ ןםיורג א םעפע ראפ
 ־פארא פערט עלא ןופ ןםײה ךיד ןוא ןרעװ וצ רוטפ ענײד ןכוז רע טעװ ,ןבאז
 ראפ ,שינערעהוצנא טיג ןוא רעטײװ טײג רעלטסניק רעצלאטש רעד .״ןפראװ
 םיורא טשינ ײז טגארט רע ןוא תורצ עכעלנעזרעפ ענײז טקירדרעטנוא רע סאװ
 ,םעקטאילפ ןוא תוליכר ןופ ןמיה ,תידוהי ,ךיז וטסלאז״ — םיברה תושר ןיא

 ןוא ריד טימ ראנ ןא ךיז ןרעהעג סאװ ,תױשעמ םלוע םעד ןלײצרעד וצ ןריפנא
 טאה רעבײלק־לרעפ רעד ,טסיליטם רעקיטכיצ רעד ןוא .״טניזעגזיוה ןײד טימ
 טשינ ךאנ זיא קגאדעג רעד זא ,גנוטײצ רעײנ רעד ראפ תוצע עשיטסיליטם ךיוא
 ,הלילח ״העטרעװ ענייש ,ענײר ,עדנםאפ טימ״ ןקירדסיוא םע זומ ןעמ ,ץלא

 ,ןײר ןייז דימת לאז לדיילק ןײד ,רעלעפ רעםיורג א זיא עצינלזממילש א ,תידוהי
 .״קידתומיענב ,ןײפ ,ןײש ןושל ןײד ,סײװ

 טאג .לאמ א ךאנ ׳תידוהי ,ריד בוט־לזמ״ :וױרב ןײז טקידנעראפ עלעדנעמ ןוא
 עטוג — רעבײרש יד ,טלעג — םלוע רעשינןזמור רעד ,ןראי ןעקנעש ריד לאז
 ,דובכ ןיא ןוא רשוע ןיא ןרעטלע ךיז ןוא ןבעל ןענעק טסלאז וד ,ןעלקיטרא

 .״ןמא

 ןײז ןכארבעג טאה רע ןעװ ,1884 זיב ןגיװשעג רעטײװ טאה עלעדנעמ ןוא
 .״װױיירפ רעד״ — עמארד רעד טימ ןגײװש

11.12.64 
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 טײצראי ןטם50 ןײז וצ — רעװאשװאב ףסװ

 עטסעב יד ןופ םנײא ,״רעדורב א ןופ רעטרעװ״ — דיל א םרעװאשװאב ףסױ
 ןוא רערעגנעל םװאקנימ .ב .נ ןיא טנאמרעד טשינ בגא טרעװ סאװ ,ענײז רעדיל
 ןופ ןרענאיפ״ דנאב ןטשרע ןיא) ןרעװאשװאב ןגעװ טעברא רעקידנעמענמורא
 ףניפ״) עיגאלאטגא סניםאב ןיא ךיז טניפעג ןוא (״עקירעמא ןיא עיזעאפ רעשידײ
 זיא׳ם .םינפוא ענעדישראפ ףיוא ןשטײט ךיז טזאל (״עיזעאפ עשידײ ראי טרעדנוה
 ועק׳ם רעטעברא־רעדורב םוצ טדער טעאפ־רעטעברא רעטמיראב רעד זא ,טכער
 טאה רע םאוו ,דיל לאנאיצאנ־שידײ א םרעװאשװאב זיא׳ס זא ,ןײז ךיוא רעבא
 ךעלנעזרעפ א ראפ ןעמעננא דיל סאד ,ליװ ןעמ זא ,ןעק ןעמ רעבא .ןבירשעג ןטלעז
 ,רעדורב םענעגײא ןײז ןופ גנונעראװ יד — שיטעאפ — רעביא טיג רע זא ,דיל

 סאװ ,חלצי־אל םעד ,םיא וצ ,עקירעמא ןײק ןעמונעגרעבירא םיא טאה םאװ רעד
 שיטקארפ ןוא רעכיז א וצ ןגאלשרעד ךיז טלאװעג טשינ ןוא טנעקעג טשינ טאה

 .ןבעל ןיא טרא
 םע טגאמראפ ,ןײז טשינ לאז דיל םעד ןופ שטײט רעתמא רעד סאװ רעבא
 םע סאװ ןענאטשראפ טוג טאה רע זא ,ראלק ןזײװ םאװ ,תורוש עכעלנעזרעפ־ןײר
 רעקידנעמוקנא ןא ןופ ןעגנונעראװ ןוא ןשינעשימעצ־פאק עטשרע יד ןטײטאב

 — דיל ןופ תורוש טכא עטצעל יד גנערב׳כ .טײקנארק רעקיטםײג

 טשינ עביל טימ ןשטנעמ ץיק ףיוא טםנעק וד ןוא םײה ןײד ףיוא טםנעק וד
 ׳ןקיק
 •ןקור ןײד זיא טמורקעג ןוא קילב רעכעלדנײרפ ןײד זיא טלאק ןוא ןשאלראפ

 .ןריהעג יד טמעלעג ןעײטש סע ,חומ ןײד ןיא טשרעה שינרעטצניפ ןוא
 .ןריפ ךיז וטםזאל זאלקנאדעג ,ןטענק ךיז וטםזאל זאלנליװ ןוא

 ,רבא רעדעװטעי ןײד זיא ךאװש ןוא םינפ ןײד זיא ךײלב ןוא רעגאמ ןוא

 .רבק םוצ רעפרעק ןײד ךיז טגײנ רעטרעטאמראפ א טיונ ןוא טפאשטכענק ןופ

 ןבעגעג טײהמוד ןוא תורצ ראנ רעטאפ ץיד ןוא טלעװ יד ריד טאה םע
 .ןבעל םענעבראטשעג ןצראװש א ןגנע ןא וטסריפ זאלסגנונעפאה ןוא

 רעטעפש רעװאשװאב ףםױ טאה ,ראי ןצפופ עצנאג /׳ןבעל ןבראטשעג״ א
 ־פמים עלא יד טכאמעגכרוד טאה רע יװ םעד ךאנ זיוה־םיעגושמ א ןיא טריפעג
 שינרעטצגיפ ,ןקור ןטמורקעג םעד טימ ,טארוקא יוזא טבײרשאב רע םאװ ,ןעמאט
 .רבא םעדעי ךאװש ןוא םינפ םאד ךײלב ןוא רעגאמ ,ןריהעג עטמײלעג ,חומ ןיא

16 



 סעמעט עטײרג ףיוא

 טאה סאװ ,רעקנארק־שיבערפאזיכם א ,ןקנארק קיטםײג א ןופ ןעמאטפמים עלא
 ןםאג רעקראי־ױנ ףיוא טײרדעגמורא רעטרעדגעראפ־שיזיפ א רעטעפש ױזא ךיז
 םעד ןופ ןראװעג זיא םע םאװ ,ןעז וצ רעצ א ןעװעג םירבח ראפ זיא׳ס ןוא
 יד .םזיטענגאמ ןכעלנעזרעפ םענעטלעז א טגאמראפ טאה םאװ ,ןאמנגנױ םענײש
 טמורקעגםיוא ךיז טאה ןאמ רעכײלג רעד יװ ןקוקוצ טנעקעג טשינ ןבאה םירבח

 .ןםאג יד ףיוא טקוקעגכאנ ןיוש םיא ןבאה ןשטנעמ ןוא
 טגעלפ רעװאשװאב זא ,קירוצ ראי קיצפופ א טימ טלײצרעד רימ טאה ןעמ
 םוצ ןעמוקעג זיא׳ם ןעװ ןוא ןפיוק םעפע טפעשעג־רעדײלק א ןיא ןײגנײרא
 םעפע ךײא ײב טלאװ ריפםקעש זא ןוא״ — טרעהיבעגנא ךיז רע טאה ,ןלאצאב
 דנײרפ עטנעאנ ענײז ראפ ״? ןלאצאב ןסײהעג ךיוא םיא ריא טלאװ טפיוקעג
 םיא וצ לאז ןעמ ןרעדאפ ןוא טאג — ראפ ןרעלקרעד ךיז טפא ץנאג רע טגעלפ

 •ןעניד

 ,דיל־רעטעברא ןא ןעװעג זיא ״רעדורב א ןופ רעטרעװ״ דיל סאד ביוא

 ־רעד עכעלנעזרעפ ענעיגײא ענײז טימ ןעקנאשאב ,טעאפ רעדעי יװ ,םע רע טאה
 .םינמיס־קערש ןוא ןגאטײװ עשיכיספ ןוא ןעגנוראפ

 ־רעװאשװאב לאצ רענײלק רעד ןופ עיניל עכײלג יד ךאנ טגלאפ װאקנימ .ב נ
 סאװ ,דחפ ןופ ןעײרפאב טנעקעג טשינ ךיז ןבעל ץנאג א טאה רע זא ,ןפארגאיב
 רע טאה םיא ןופ .עטאט רעזעיגילער קראטש ןײז טגאיעגנא םיא ףיוא טאה סע
 ןעװעג טלאװ׳ם רעבא .ןבעל ץנאג ןײז ןפיולטנא ןוא ןפיול ןײא ןיא ןטלאהעג
 ,עטכישעג־החפשמ ןײז טשראפעג טלאװ ןעמ ןעװ ,רימ ךיז טכאד רעגנירג ךם א

 ןוא זיוה־םיעגושמ א ןיא ןלאפעגנײרא ראי 27 וצ זיא טעאפ רעגנױ רעד לײװ
 .טלעװ־רענעי רעקידעבעל א ןיא ,הלוח רעזאלםגנונעפאה א ןבילבראפ ןיוש טראד

 ןושל עשידײ םאד ןםעגראפ וליפא זיוה־םיעגושמ ןיא טאה טעאפ רעשידײ רעד
 ,קראי־ױנ ןײק רע זיא ןעמוקעג .שילגנע ״ןשיריפסקעש״ א טדערעג טאה רע ןוא
 טאה רע .גנודליבםיוא רעשטײד לםיב א טימ ,עגיר ןופ ,רוחב רעקיראינצכא ןא
 ןעװ זא ,שילגנע ןטוג אזא טנרעלעגםיוא טײצ רעצרוק רעד ןופ ךשמב רעבא ךיז
 יד וט״) ״עקידנטעברא יד וצ״ דיל טמיראב ןייז ןראוועג טכעלטנפעראפ זיא׳ס

 ןײז רעטנוא ,1898 ןיא ,״יטרעביל״ לאנרושז ןשיטםיכראנא םעד ןיא (״סרעליאט
 טימ עקירעמא ץנאג טכאקעג שממ טאה ,להאד לזיעב — םינאדװעספ ןשילגנע
 לאנרושז ןופ ראטקאדער רעד .טעאפ רענאקירעמא ןםיורג א ןופ םוקנא םעד
 ןעװעג זיא סאוו ,דיל ןרעגנעל םעד ראפ טאה רעקאט ןאםטרעקיר ןימאשזדנעב
 אזא טכאמעג ,״קלאפ םוצ״ דיל שידײ ןײז ןופ גנוצעזרעביא ענעגײא םרעװאשװאב
 טימ ײר ןײא ןיא ןלעטש ןביוהעגגא ןרעװאשװאב ןגנױ םעד טאה ןעמ זא ,עראװ
 םעד טימ קיטײצכײלג ןוא ןארײב ןוא ילעש ,סטיק יװ ׳ןטעאפ עגנױ עכלעזא

 .ןאמטיװ טלאװ — רעגאז ןשיטעאפ רענאקירעמא ןקיטעפמיא

 ןופ ןוא דיל ןשילגנע םעד ןופ זא ,ןטלאהעג ןבאה סרעװאשװאב םירבח לײט
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 ןײטשטאלג בקעי

 רעד .קילגמוא סרעװאשוואב ןביוהעגנא ךיז טאה ,דיל םעד םורא םערוטש םעד
 ךיוא זיא סאד רעבא .ןעגנאזעגביול ליפ וצ ןופ טײרדראפ םיא ךיז טאה פאק
 ־ראפ א •טײקנארק רעקיטםײג םרעװאשװאב ראפ זאנגאיד רעקיטכיר ןײק טשינ
 ןרעלטסניק ןשיװצ טײקנטלעז אזא טשינ זיא ןעגנאזעגביול ןופ פאק רעטײרד
 — ךעלגערטרעדמוא זיולב טרעװ ןעמ ״עגושמ טשינ ןעמ טרעװ םעד ןופ רעבא

 שילגנע ןײז םורא למוט ןקיזאד םעד ראפ וליפא זיא רעװאשװאב .ערעדנא ראפ
 .רעטלאהםיורג א ןוא רעקירטנעצאגע ןא ןעװעג דיל

 ןוא טרעטנאלפראפ ןענעז עיפארגאיב סרעװאשװאב ןיא םעטאד עטושפ יד
 ףארגאיב ןײא .סעיפארגאיב ענעבירשעג ענעדישראפ יד ןיא טשינ ךיז ןקינײא
 ןא <1873 רעבמעטפעס ןטםבס םעד ןראװעג ןריובעג זיא רע זא ,טגאז רענײז
 עקירעמא ןײק ןעמוק ץיז ןגעװ וליפא .1872 רעבאטקא ןטױ םעד — רערעדנא
 ־עדנא ןא ,1891 ןיא ןעמוקעג זיא רע זא ,טגאז רענײא .טארוקא טשינ ןעמ טסייװ
 וצ טמוק׳ס ןעװ .רעירפ ראי א טימ עקירעמא ןײק ןעמוקעג זיא רע זא ,רער
 ןקינײא רעדיװ ןוא ,רעטנאלפ רערעגרע ןא ךאנ טשרעה טיוט ןײז ןופ עטאד רעד
 ןבראטשעג זיא רע זא ,זדנוא טלײצרעד רענײא ,ןפארגאיב סרעװאשװאב טשינ ךיז
 רע זיא ןראװעג טזײלעגםיוא זא ,טגאז רערעדנא ןא ,1915 רעבמעצעד ןט15 םעד
 ערעדנא טיול רעבא .1915 רעבמעצעד ןטס20 םעד — עמרוט רעקיטםײג ןײז ןופ
 ,1915 ףום .1916 ראורבעפ ןיא טלעװ רעד ןופ קעװא רעװאשװאב ףםױ זיא ןלאװק

 רעטציא ןדער וצ טײהנגעלעג א זדנוא ןביג םעטאד עדײב — 1916 בײהנא רעדא
 .טײצראי ןטם50 סרעװאשװאב ןגעװ

 ךם א ײב טנידעגפא טאה רע ,ןבעל רעטיב א טאהעג טאה רעװאשװאב
 לבלעװעג־זײפש ןגײא ןא וליפא טאהעג ,רעפעש־ץיװש ןיא טעבראעג ,תוכאלמ
 ךאנ ןעמ טאה טלאמעד — רערעל רעשטײד א ןעװעג ,ךסעגעגפיוא״ םע ןוא
 רעװאשװאב .םענירג א ײב םעיצקעל עשטײד עטאוױרפ ןעמונעג קראי־ױנ ןיא
 טנעקעג טשינ טאה רע .ןרעליש ןוא ןעטעג ,ןענײה טימ עגיר ןופ ןעמוקעג זיא
 ןופ ןוא ןסיורג ןײז ןופ שרעדנא טימרעד ןעװעג ראפרעד זיא רע ןוא שיסור ןײק
 טגאלקאב טאה רע טיוט םנעמעוו ,טאטשלעדע דוד — רעײגראפ ןטרעראפ םיא
 ־אר םיראמ ,יקסװעשטניװ םיראמ — רעטכיד־רעטעברא ערעטלע יד .דיל א ןיא
 ־ײרפ עשיסור יד ןופ הקיני רעײז טפעשעג ןבאה ,טאטשלעדע דוד ןוא דלעפנעז
 ןעמאנ א רעװאשװאב טאה ,1892 ןיא ןבירשעג ,דיל טשרע ןײז .ןטעאפ־טײה
 םע רע טאה ,קרעװ עטלמא עג ענײז ןיא ,רעטעפש ;ךברק סלאטיפאק״ ןבעגעג
 ראי 20 ןעװעג טלאמעד ןיוש זיא רע .״טעב־עברעטש ןפיוא״ — ןעװעג םש־הנשמ
 רע זא — ןראי יד ןיא טרעטנאלפראפ ךיז טאה װאקנימ .ב .נ יװ טשינ ןוא) טלא

 .(רוחב רעקיראינצכא ןא ןעװעג ךאנ זיא
 רעד םאװ ,רעדיל עטצעל ענײז ןוא דיל טשרע ץיז ןשיװצ ראי ןביז יד ןיא
 זיא ,ןבײרש וצ חוכ טאהעג ךאנ טאה טעאפ רעשילאכנאלעמ ןוא רעטרעטיבראפ
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 סעמעט עטײרג ףיוא

 שזא ןזיװאב וליפא טאה רע ,טגאזעג יװ ״ןוא וױטקודארפ רעײז ןעװעג רעװאשװאב
 .״םײוג״ יד ײב ןראפשוצנא

 ןוא ןבעל ןכעלנעזרעפ סרעװאשװאב וצ טכערעגמוא ןײז רשפא טעװ׳ם
 עטסקידלזמ יד ןופ רעגײא ןעװעג זיא רע זא ׳ןגאז לאז׳כ ביוא ׳געװ־םירוםי
 ליפ יוזא טכײרגרעד טײצ רעצרוק אזא ןיא ןבאה ןטעאפ קינײװ רעײז .ןטעאפ
 ראפ טנכערראפ טרעװ רעװאשװאב ףסױ .ערעיראק עשיטעאפ אזא ״טכאמעג״ ןוא
 ןיא .ןטעאפ־רעטעברא ערענאיצולאװער עשידײ יד ןופ עירעלאג רעד ןיא לײז א
 רעד ןיא רוגיפ רעסיורג א ראפ ןראװעג טרימאלקארפ רע זיא דנאלםור־טעיװאמ
 ןיא ׳דארגארטעפ ןיא ,עװקםאמ ןיא .עיזעאפ רערענאיצולאװער רעד ןופ עטכישעג
 ןופ ןעגגולמאז ןענישרעד עיצולאװער־רעבאטקא רעד ךאנ דלאב ןענעז קסנימ
 ־אװער ןבײרש םיא ףיוא טנרעלעג ךיז ןבאה רעקיטירק עשידײ ןוא רעדיל ענײז

 .ןעגנורעדאפ ערענאיצולאװער ןלעטש ןוא קימירק ערענאיצול
 םרעװאשװאב ןופ גנולמאז ענעבילקעג א ןבעגוצסיורא ךעלצונ ןעװעג לאװ׳ס
 — ןושל עטרעמשטײדראפ םאד ןצופמורא לםיב א טפראדאב טלאװ ןעמ .רעדיל

 ערעדנא ןוא ״קיטכינ״ ,״טײקיניא״ ,״לאװבא״ ,״אז״ םעד ןא ןײגאב ךיז ןעק׳מ
 ירפ זיא טנעמארעפמעט טימ טעאפ א זא ,ןזיװעג זדנוא טלאװ׳ס רעבא ,״עצנערק״
 ־טנא וצ טײהנגעלעג עקיטכיר יד טאהעג טאה רע רעדײא ,ןראװעג ןטינשראפ
 עוױטימירפ ענײז ןבירשעג טאה רעװאשװאב ףםוי ןעװ .טנאלאט ץיז ןעלקיװ
 גא־גא רענעריובעג א ראי ףניפ ןעװעג ״שינאמ״ םצרפ .ל .י ןיוש זיא ,רעדיל
 ןיוש טאה גורפ .ש .עיזעאפ רעשידײ רעד ןיא דנעװ ןקיטפערק םעײג א ףיוא
 טכאמעג ךיז טאה רע יװ םעד ךאנ ,רעדיל עשידײ ענײז ןבירשעג טאהעג ךיוא
 רעבײרש עשידײ ןענעז ןטײצ ענעי ןיא רעבא .טעאפ רעשיםור א יװ ןעמאנ א
 טשיג ץרפ טאה 1888 ןיא .ןרעדנא ןופ רענײא ןסירעגפא קירעיורט ןעװעג
 ץרפ טאה ןעלעדנעמ .םכילע־םולש — יװ רעביירש אזא ןאראפ זיא׳ס זא ,טםוװעג
 ךיז ןעמ ףראד ראפרעד .גנוצעזרעביא רעשיליופ א ןיא טקעדטנא ןטשרע םוצ
 םענעגײא ןײז ןטערטסיוא טזומעג שיטקאפ טאה רעװאשװאב סאװ ׳ןרעדנװו טשינ
 ןעװעג ןענעז תועפשה עטשרע ענײז .םיכירדמ ןא ,טעאפ רעשידײ א יװ געװ

 טימ לופ ןעװעג זיא פאק ןײז רעבא ,דלעפנעזאר ןוא יקםװעשטניװ ,טאטשלעדע
 ןופ ןוא רעדיל עשילגנע ןופ ,רעדיל עשטײד ןופ טײקנטסאמעג רעשיסאלק רעד
 .ןעזעג טשינ רע טאה רעדיל עשידײ ״עשיםאלק״ .תורוש עקיטפאז םריפסקעש

 עשידײ ףיוא ״עיצענעװ ןופ רחוס״ םעד ןצעזוצרעביא ןזיװאב וליפא טאה רע
 ,עניב רעשידײ רעד ףיוא ןראװעג טריפעגפיוא יזיא חםונ ןײז ןוא תורוש עשימטיר

 זא ,רעשמ ךיז ןיב׳כ .קינטנעצארפ ןשידײ ןופ עלאר רעד ןיא רעלדא באקאי טימ
 וצ — גנוצעזרעביא סרעװאשוואב ןטינשעגוצ טאה רעלדא באקײשזד רעדא בקעי
 ןשידײ םײב ןטלאהעג רעװאשװאב ךיז טאה טײצ א .גנוצ־רעטאעט רעשידײ ןײז

 .עגיב רעשידײ רעד ראפ ןעגנוצעזרעביא ענעדישראפ טכאמעג ןוא רעטאעט
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 ןײטשטאלג בקעי

 ־ראי רעבלאה א ,רעדיל סרעװאשװאב ןופ גנולמאז ענעבילקעג ,ענײלק א
 ןופ טעאפ א ןעװעג זיא רע זא ,ןזיװעג זדנוא טלאװ ,טיוט ןײז ךאנ טרעדנוה
 ןבירשעג טאה רע .רעטכיד־רוטאנ רענײפ ראג א ןעװעג זיא רע גאזוצ ןסיורג
 טימ טנכײצעגםיוא ךיז ןבאה רעדיל ערענאיצולאװער ענײז ,רעדיל־עביל עטוג
 רע ןעװ .טנעמארעפמעט ןקידנעגניװצאב ןקימאלפ א טימ ןוא םאטאפ ןשילביב א

 — זרעפ אזא טימ דיל א סנײז טקידנעראפ טאה

 ,ימ רעײא טסיזמוא ,ןעגנעה ןוא ןםיש ןוא ןגרעװ ךימ ריא טגעמ ןוא

 טקערש ךימ ,טשינ טאפאש ןײק טקערש ךימ ,היםיפת קיק טשינ טקערש ךימ
 .הילת ןײק טשינ

 ,ןקעדאב ןפאװ טימ יז לעװ ןוא דרע׳רד ןופ ךיא לעװ ןסקאװסיורא
 .ןקעמראפ רבק רעד טעװ ךײא זיב ,ןעקניזראפ קיבײא טעװ ריא זיב

 .ירבע עשיראטאמאלקעד ןוא ערענאיצולאװער עקראטש ןעװעג םע זיא
 ירפ ךעלרעניא זיא רע זא ,טריפשעג רעװאשװאב טאה קיטײצכײלג רעבא
 טקידנעראפ רע .טײקנארק רעקיטסײג ןײז ,ףום ןרעטיב ןײז וצ ןראװעג טסנקראפ

 — ״רעײלש ןצראװש ןטימ״ עילאכנאלעמ ״ןידנײרפ״ ץיז וצ דיל א יוזא

 ׳ןײפ ןוא טיונ ןיא ,וד יװ ׳ערעסערג ןײק ,דנײרפ ןײק באה ךיא
 ,ערעסעב ןײק ןירעטםײרט ןײק

 ןןײמ עילאכנאלעמ ,א

 ןוא טקיטפערקעג טשינ םיא ןבאה רעדיל ערענאיצולאװער ענעגײא ענײז
 .עילאכנאלעמ ןײז ןופ טזײלעגםיוא טשינ םיא

7.1.66 
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 ןלײפ ןיא ןטײקכעלרעײפ־ץרפ עשיגארט יד

 ןראוועג טיהעגפא טשינ ץעגרע ןיא זיא ץרפ .ל .י דאנ טײצראי דעטםצס רעד
 ןלאפוצ ןקידתובהלתה־שידיסח אזא טימ ,טײקנביוהרעד רעקידבוט־םױ אזא טימ
 ,ןליופ ןיא יװ ,רוטארעטיל רעשידײ רענרעדאמ רעד ןופ רעטאפ ןופ לאװק םוצ

 ־ראפ ךיוא ןבאה ןעמארגארפ־טײצראי יד זא ,ןבעגוצ ךיוא ןעמ געמ ראפרעד ןוא
 ןראװעג טריצודער זיא ״עיראטידױא״ סצרפ לײװ ,טײקכעלרעײפ עשיגארט א טגאמ
 ,םוטנדײ א ןופ ןוא וצ ןגארטעג ךיז טאה ״קיטסוקא״ יד ,הטילפה תיראש א וצ

 .טנװא ןײא ףיוא ״רעװקס ןאסידעמ״ א ןליפנא טגאקעג םיוק ןעמאזוצ טאה םאװ

 ־רוטלוק א ךעלנײװעג ןיוש טרעװ טײצראי רעשירארעטיל רעקיראי־קיצפופ א
 ־ראי א ןעװעג ץלא ךאג זיא ןליופ שידײ ןײז ןיא טײצראי־ץרפ רעד רעבא ,בוט־םױ
 יד ןדנוצעג טאה ןײלא ןעמאנ רעםיורג רעד ןוא ,טכיל־טײצראי עתמא טימ ,טײצ

 ..קלאפ ןײז טכוזעג ןוא טכיל
 װו ,ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ןעגנורעײפ־ץרפ עקיזאד יד ןבאה ראפרעד
 םעד ךיז ןיא טגאמראפ ,תוחפשמ עשידײ עכעלטע ןכײרג טגאקעג טאה ןעמ ראנ
 ןײז טימ ןעמאזוצ ןראװעג ןטינשראפ טלאװ ץרפ .ל •י יװ ,קיגאחט ןופ םעט ןלופ
 וצ טכוזעג שינעכעדעג ןײז ןטלאװ ענעבילבעגנבעל ךעלטשער יד יװ ןוא ,קלאפ
 .טלאהנעמאזוצ ןוא טלאהפיוא ןקידרעטײװ םעד טימרעד ןקיטפערק ןוא ןרעטנומ

 ךם א טימ ,ןראװעג טריפעגכרוד ןענעז ןעגנוטיהפא־טײצראי יד יװ ןפוא רעד
 ־רוטלוק ןיא ׳ןבולק ןיא ,םעלוש עשידײ ןיא גנופיטראפ רעטםנרע טימ ןוא טײרגוצ
 .םיבושי עשידײ ערעסערג יד ןופ רעדנװואב םעד ןפורםיורא זומ ,םעיצאזינאגרא
 ןלעיציפא םװצ ןגארטעגרעבירא וליפא ךיז טאה טײצראי־ץרפ רעד ןופ אכע רעד
 עטםדמערפעגפא יד וליפא ןבאה ןדײ טנזיוט קיסײרד יד ןשיװצ •ןליופ ןשידײ־טשיג
 ײז ןוא ןליװנבעל ןשידײ םעד ןופ חוכ םעד ןריפשרעד טזומעג עטסנטלאהאב ןוא
 עשירעלטסניק־שידײ עטרימאלקארפ־ץלאטש יד ןײז אנקמ טגעמעג יאדװא ןבאה

 יעטאד
 טאה ,ןליופ ןיא טנײשרעד סאװ ,״עמיטשסקלאפ״ יד גנוטײצ עשידײ יד
 ןגעװ ןעגנולדנאהפא ערעםערג ןוא ןעלקיטרא וצ טעמדיװעג ןרעמונ עכעלטע
 ־ראפ ןופ ןעמארגארפ־ץרפ יד ןגעװ ןטכיראב ןראװעג טקורדעג ןענעז׳ם .ץרפ .ל •י
 ־ראפ רעקיטםײג א ןענאטשטנא ןײלא םעד ךרוד זיא׳ס ןוא ,ךעלעקניװ ענעדיש
 ןבעלפיוא ןפלאהעג ןיז ןסיװעג א ןיא ןליופ ןיא טאה טײצראי־ץרפ רעד .טםעמ
 טאה ץרפ ןעמאג רעד .ךעלטשער עקיניזטםװואב עשידײ יד ןעמעראװנא ןוא
 ־טײצראי יד ןופ םענראפ םעד קילדעװ ,ןוא גנונאמרעד עקידעבעל טקעװעג
 זיא׳ם .לטיפאק־עיצאטנעירא ןא ןופ בײהנא ןא טקרעמאב ךיז טאה ,ןעגנוריפכרוד
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 ןײטשטאלג בקעי

 ןקינאילימ םעד ןא ׳ןצרפ ןא ראי קיצפופ — טאלב ײנ א ןראװעג טשימעגפיוא
 ־דנאהפא ןוא ןעלקיטרא עטכעלטנפעראפ יד י רעטײװ סאװ — םוטנדײ ןשיליופ
 ־לאנאיצאנ ךיוא ראנ ,עשיטילאנא־שיטירק ןעװעג ראנ טשינ ןענעז ןעגנול
 סאטע ןכעלרעקלעפ־ןשיװצ א ךאנ גנארד םעד טימ ןדנובראפ ׳עקיניזטםוװאב
 ץיז ןיא טאה ץרפ .ל .י סאװ ,ןוגינ ןשידײ םעד ןופ טײקיטנאק רעלופ רעד ןוא

 .ןעװעג רתװמ טשינ םיא ףױא לאמ ןײק טײקשינאמוה רעסיורג
 ־תבש רעד ראפ תולעפתה טימ לופ ןעװעג שוריפב ןיב ךיא זא ,וצ ביג׳כ
 םאװ ,טײצראי־ץרפ רעד ןופ םענראפ םעד ןביוהרעד טאה סאװ ,טײקידבוט־םױ
 לםיב א ןפלאהעג ןוא בײלברעביא ןשידײ ןקירעיורט םעד טדימשעגנעמאזוצ טאה

 .ךעלטעטש עשידײ עטקידײלעגםיוא ןופ דחפ םעד ןבײרטראפ

 שאנ״ טםײה םאװ ,גאלײב ןשיליופ א טאה ״עמיטשסקלאפ״ רעװעשראװ יד
 טעמדיװעג קידתובחר ןעװעג רעמונ רעצנאג א זיא .(״עמיטש רעזדנוא״) ״םאלג
 ןעײסע טימ ,טײקשירעפעש םצרפ ןופ ןליפשײב טימ ,טײצראײץרפ ןטס50 םעד
 — שטשאמאז טאטשנריובעג םצרפ טימ ,ןציקס עשיפארגאיב עסיורג ןוא םיא ןגעװ

 יד יװ טקנופ טרעװ םאװ ,״ןטפירש עשידײ״ לאנרושז־שדוח רעד .דעטנעצ ןיא
 יד ןופ דנאבראפ ןכעלטפאשלעזעג־רוטלוק״ ןופ ןבעגעגסיורא ״עמיטשםקלאפ״
 ןגעװ ןעײםע ײר א טכעלטגפעראפ דעמונ־לירפא ןײז ןיא טאה ,״ןליופ ןיא ןדײ
 ־יפסניא יד״ יװ ,טלאטשעג־ץרפ רעד טימ רעדיל עכעלטע וליפא ןוא ץרפ .ל .י

 •״עיצאר
 הראפס ה ןופ ןצרפ .ל .י ןגעװ ןעלקיטרא רעמונ םעד ןיא ןעניפעג רימ
 ,רעלדנעהלעפ .י ,סילעב המלש ,יקצולס דלאנרא ,יקםרימ לאכימ ,ראילאמם שרעה

 .אקרעטאװק .א ,לפמעט לדנעמ ,אקסרימ אראלק ,קאינרעשט .י ,יקסניטםאג ןמלז

 — ןצרפ ןגעװ ןעײםע ןוא ןעגנוצאשפא עקיטראנדישראפ ןענעז ןעגולדנאהפא יד

 ןטלא״ םצרפ םורא ,״טײק ענעדלאג״ סצרפ ,״ןעמיוצ־אטעג ןופ רערעטשעצ״ םעד
 ןופ סעומש ןיא לוק םצרפ הניק עשידײ םאד ןוא ץרפ ,שטשאמאז ןיא ״קראמ

 .היװל סצרפ ןופ גנונאמרעד א וליפא ןוא ןדלעה ענײז

 ןפורעגפא ךיז טאה םאװ ,ןטעאפ עטשרע יד ןופ רעגײא זא ,ךיז טכאד רימ
 ןעמוקעג זיא עמעאפ ןײז .ןרעפלאה .ל .מ ןעװעג זיא ,ןצרפ ןגעװ דיל א טימ
 ־יטעאפ רעוױסלופמיא ,רעטכירעגמוא רעד ןעװעג זיא ןוא טיוט םצרפ ךאנ ךײלג
 טיוט םצרפ ףיוא ךיוא טאה׳ם .םשור א טכאמעג טאה םאװ ,גאלארקענ רעש
 ןענישרעד זיא דיל ןײז זא ,ןײז ןאק׳ם ןוא דלעפנעזאר םיראמ דיל־גאלק א ןבירשעג
 דיל סנרעפלאה .ל .מ טימ רעבא ,״ץרפ שובײיל קחצי״ — םנרעפלאה .ל .מ ראפ
 רעגנױ רעכעלצעזראפ רעד ראפ הדיבא עםיורג יד ןראװעג ןכארטשעגרעטנוא זיא
 ןגנױ א ןופ ײרשעגםיוא רעקידקיטײװ א ןעװעג זיא׳ם .רוטארעטיל רעשידײ
 ךרוד ,ףוס ןגנױ םענעגײא ןײז טריפשעגראפ דימת ךיז ןיא ףיט טאה םאװ .טעאפ
 ןיא טגאמראפ ןרעפלאה .ל .מ ןופ ״ץרפ״ דיל־ץרפ םאד .ענײז רעדיל עטםײמ יד
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 סעמעט עטײרג ףיוא

 ,״םאלקער־ץופ״ םעד ןגעקמנא ״רםומ ןקיטםיזמוא ןוא עירעטםיה לםיב שפיה א ךיז
 — ״ץראווש ןיא טםאפעגנײא״ םיא ןיא זיא ״פאק רעיורג״ ןײז םאװ

 םוטש ןפראד םאװ ,טײל עסיורג יד ,רימ ןוא
 ,םורא טסײג ןײד ןיוש ןעלגניר רימ — ןײז ןגיובעג־ףיט ןוא

 טאנגאמ ןרוכש א טכאנײב קנעש א ןיא ןדיומ יװ
 .טאלג ןוא דנור לרעפ יװ ,דײר ןוא רימ ןבאה ןרערט ןוא

 לםיב א ןײלא טרעװ ,ןרערט יװ רעסעב ןעװעג טלאװ טײקמוטש זא ,עזעט יד
 ןיא רעבא הײר ליפ וצ ןוא ןכײלגראפ ןופ שינעשימעצ טימ ןגירשעגרעבירא
 ,רעדליב עטםאפעגוצ־טשינ יד ץארט ,ךיז טריפש דיל ןופ םאטאפ ןוא םאלפ םעד

 .ןייװעג ןעמוטש (!םענעגירשעגםיוא) םנרעפלאה .ל .מ ןופ ןאט רעשיגעלע רעד
 רעשידיי רעלופםגנוטיידאב ןייא ןייק ןעװעג טשינ זיא ןרעפלאה .ל .מ ךאנ
 סנטצעל .ןצרפ .ל .י ןגעװ דיל א ןבירשעג זיא םע ןעװ טשינ טאה סאװ ׳טעאפ
 ןיא .ןראװעג טפאטשראפ ןצרפ ןגעװ רעדיל ןופ לאװק רעקיזאד רעד רעבא זיא
 טשירפעגפא רעדיװ לאװק רעד טרעװ ״ןטפירש עשידײ״ יד ןופ רעמונ־לירפא םעד

 .ןצרפ םורא ןוא ןגעװ רעדיל עטנאסערעטניא עכעלטע טימ

 ךאנ ןפעש ןוא טפעשעג ןבאה ןטעאפ עשידײ םאװ ,שודיח ןײק טשינ זיא׳ס
 ־יצנע רעסיורג רעד יװ ןענישרעד זיא רע ליױו ,ןצרפ ןופ גנורעטסײגאב טנײה
 ,רעלאנאיצאנ א ,טעאפ א ןעװעג זיא רע .ןבעל ןשידײ ןיא טםײג רעשידעפאלק

 טלארפעגפיוא ״שינאמ״ ןײז טימ טאה רע .רעשיטסילאיצאם וליפא ןוא רעלאיצאס
 ןעגנוזעגנײרא עמעאפ רעד ןיא מאה רע ,עיזעאפ רעשידײ רעד ןופ ןרעיוט יד
 ןבעגעג ריא טאה רע ראג ,טשידײראפ קיליב טשינ יז ןוא עמעס עלאםרעוױנוא ןא
 ריא ןיא טםעומשעצ טײרב ךיז ךױא טאה רע .ראפשנא ןשידײ ןשיטגעטיוא ןא
 .ןרימאלקעד ןוא ןריטיצ טזאלעג ךיז ןבאה םאװ ,ןצנעטנעם עצנאג ןבעגעג ןוא
 טקידײלאב סאװ ,טײקשירפ א ןאראפ עמעאפ רעד ןיא ךאג זיא גאט ןקיטנײה ןזיב
 ךעלטנירג ױזא טשינ רעמ תוחוכ ענײז טאה ץרפ םאװ ׳דאש א •ןרעיוא יד טשינ

 .טיבעג ןשיטעאפ םעד ףיוא טוװרפעגסױא

 ןביוהרעד ןוא טנײשאב טאה רע .טםיצילבופ רעקיגיזפיט א ןעװעג זיא ץרפ
 ףיוא רעפטנע רעשידיי־שיליופ רעד ןעװעג זיא רע .ןטכארט ןשידיי ןופ ןושל םאד

 ,עקידנפאגש יד ןעגנאגעגסיוראפ טשינ זיא םיא .טײקשידײ טכשוחראפ םעלעדגעמ

 תבש ןײז ,טםײג רעשידײ רעד ןוא פאק רעשידײ רעד ראנ ,זאנ עקידנעמורק
 א ןדנוצעגגא תמאב טאה רע ראנ ,לטרעװ ןײק ןעװעג טשינ זיא קידבוט־םױ
 טאה עיצאלימיסא עראגלװו יד תעב ,גנונעפאה רעשידיי ןופ בוט־םוי ןםיורג

 .ףוג ןשידײ ןיא ןםערפנײרא ךיז ןעמונעג

 ןפאשעג טלאטשעג ןײז טימ טאה םאװ ,רעלטםניק רעשידײ רעטשרע רעד
 ןביולג טגאמראפ טאה רע .רוד רעזדנוא ןופ דײ ןרעטנומ ןוא ןקיטומ ןצנאג םעד
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 וייסשטאלג בקעי

 ןופ רעבײדש או יװ רעמ ,רבחמ א יװ רעמ ןעװעג זיא רע .ןביולג ןא־טדניצ סאװ
 טביולרעד רימ לאז .גנונעפאה ןוא ןביולג טימ דײ רעד — ןעװעג זיא רע ,רעכיב
 םצרפ״ ןצרפ .ל .י ןגעװ ײםע רערעגנעל ןײמ ןופ ןצאז עכעלטע ןעגנערב וצ ןײז

 : (1947 — ךעמונעג ךות ןיא״) ״השורי
 זיא רע ,רעכאלפא ןא רעדא ,רענעקײלראפ א יװ ןעמוקעג טשינ זיא רע״
 ןטלעז ןוא ץראה ןטלעז א טימ .רעלשטנעמםיוא רעזײב א יװ ןעמוקעג טשינ ךיוא
 טצנאלפראפ ײז ןיא ןוא םיבושי עשידײ עקירעיורט יד וצ ןעמוקעג רע זיא רעיוא
 ןופ ןײזטםװואב ןצנאג םעד ןגארטעג ךיז ןיא טאה םאװ ,טײקשירעפעש עשידײ א
 ףיוא ןםיורד ןדמערפ םעד ײז ראפ טצעזעגרעביא טאה רע .טרעדנוהראי םעד
 ליפ יוזא טימ טליפשעג טנעה ענײז רעטנוא טאה םאװ ,שידײ םענעגײא רעײז
 ףור םעײנ א טרעהרעד ןבאה םיבושי עשידײ יד זא ,טײקשיגעלע ןוא תוקיתמ
 ןוא טםײרט טגנערב םאװ /רעכאמנצנוק, ןוא ףשבמ־טראװ ןקיטכיל ןשידײ א ןופ

 ״בוט־םױ
 טריפשעג ךיז טאה טײקידבוט־םױ רעד טא ןופ ןוא םאטאפ םעד ןופ למעלפ א
 סצרפ ךאנ ,תמא .ןליופ ןשידײ םעד רעביא ןעמארגארפ־טײצראי ץרפ יד ןיא
 ־יפעג׳ם יװ ןדײ ליפ יוזא לאמ ײרד יװ רעמ ןעגנאגעגכאנ עשראװ ןיא ןעגעז ןורא
 יד ;רענײטש ןפראװעגכאנ ןבאה סענאיוב עשיליופ .ןליופ ןיא רעטציא ךיז ןענ
 יד ףיוא ןײג וצ היװל יד טביולרעד טשינ טלאמעד טאה גנוריגער עשיטאטש
 ןכעװשראפ טנאקעג טשינ ןבאה קיטש עשינאגילוכ עלא יד רעבא ,ןםאג־טפיוה
 טאה ןלױפ םאװ ,םלוע־היװל ןקיפעק טנזיוט טרעדנוה א ןופ רעיורט־סקלאפ םעד

 .ןעזעג טשיג לאמ ןײק סניוזא ךאנ
 ־עג טשינ ראנ טשינ טרעװ ןליופ ןקיטציא םעד ןיא גנוטיהפא־טײצראי יד
 רעבא ,טרעעג ןוא ןפלאהעג ,טרילומיטם טרעװ יז ראנ ,גנוריגער רעד ןופ טרעטש
 טגאמראפ םאװ ,ןליופ שידיי א ןופ קיטייװ ןפיט םעד ןקיטייזאב טשינ ןאק סאד

 •םלוע־תיב ןפיוא ןצרפ טײלגאב ןבאה םאוו ,ןדײ לאצ יד טשיג וליפא ןיוש

 תוכײש ןיא ,םוטנדײ ןשיליופ םענעטינשראפ םעד ףיוא רעיורט ןופ ןוױטאמ
 לײט ןיא ראפרעד ךיז ןגארט — טײצראי ןטםצס סצרפ ןופ טיהפא םעד טימ

 •״ןטפירש עשידײ״ יד ןיא ןראװעג טכעלטנפעראפ ןענעז םאװ ,רעדיל

 זיא טנעמאמ ןײא ןייק ףיוא זא ,ןזײװ ןעגנולדנאהפא יד ײס ,רעדיל יד ײם
 טעגרהעגםיוא ןא ןופ ליורג רעד ןראװעג ןסעגראפ טשיג ןעגנורעײפ־ץרפ יד ךרוד
 םעד רעטיצ א טימ טנאמרעד ןוא ךעלטשער יד ןעמאזוצ טבײלק םאװ ,קלאפ
 טאלב ײנ א טגפעעג קירוצ ראי 75 א טימ טאה םאוו ,דײ ןסיורג םעד ןופ ןעמאנ

 .קלאפ ןשידײ ןופ טפנוקוצ רעקידעבעל רעד ןיא ןביולג ןטשירפעגפיוא טימ
 ךיז ןיא ןטלאהטגא ,טײצראי רעטסלס ןוא — ראי 75 — םעטאד ײװצ יד טא
 ־ץרפ עכײר סאד זא ,ןייא טעז ןעמ ןעװ ךיז טקעלפטגא םאװ ,רעדנװו םיורג א

 .טרעדנוהראי לטרעפ ןצרוק א ןיא — ןראוועג טמערופעגסיוא זיא טלאטשעג
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 םכילע־םולש

 םאװ ,עיפארגאנאמ רעלופ ןײא ןײק וצ ןעװעג הכוז טשינ ךאנ טאה םכילע־םזלש
 ןשידײ ןיא גנוקעלפטנא ןוא רעדנװו עםיורג עקיזאד סאד ןרעלקפיוא שיפארגאיב לאז
 עלא ןענעז ײז רעבא ,ןעמכילע־םולש ןגעװ רעכיב עלופ עכעלטע ןאראפ .ןבעל
 טנאקאב עלא רימ ןענעז יאדװא .ןזילאנא עשיטירק ןוא ןעגנוצאש עשירארעטיל
 רעד ,רערעל־זיוה רעד ,דניק םאד רעבא ,ןבעל ןײז ןופ םיטרפ עםיװעג טימ
 עטאט רעקידנגראזראפ רעד ,רחוס־יצח רעבײרש־יצח רעד ,רעלקעמ־עשזריב
 טא ;טראװ ןופ ןיז ןײא ןופ רעמ ןיא הײ רעקנארק רעד ,החפשמ רעסיורג א ןופ
 ־םײג ןײז טימ ןדנובראפ ךיז ןבאה ײז לפיװ ףיוא ,ןבעל ןײז ןיא ןפאטע עלא יד
 — ןרעדנא ןופ רענײא טמארטשעגםיורא ןוא טמארטשעגנײרא ,טלעװ רעקיט

 .ןשראפוצסיוא ךיז ףיוא ןעמונעג טשינ רענײק ךאנ טאה
 םאד .טוג ײז ןעק׳מ זא ,יוזא ןראװעג טדערעגמורא ןיוש ןענעז קרעוו ענײז
 ןפאשעג ךיז קלאפ םאד טאה ײז ןופ ןוא ,םומנגײא ןײז ראפ טכאמעג ײז טאה קלאפ
 סאד טיובעגפיוא ןעמ טאה ײז ןופ .קרעװ יד רעטניה רעבײרש םעד ןופ דליב א
 ״ףאטיפע״ ןטמיראב ןײז ןיא טאה ןײלא םכילע־םולש .טלאטשעג־םכילע־םולש
 ןוא םנײא טשינ ךאנ ןענעז רעבײרש רעד ןוא קרעװ יד זא ,שינערעהוצנא ןבעגעג
 טשטאלקעג ,טכאלעג טאה םלוע רעד ןעװ״ טלאמעד אקװד ןוא — עקיבלעז םאד
 ,דוםב — טאג ראנ סײװ םאד — טקנערקעג רע טאה ,׳ןעהערפ, ךיז טגעלפ ןוא
 ןקידנכאל ןײז זיולב ןזיװעג רע טאה קלאפ ןראפ .׳״ןעהעז, טינ לאז רענײק זא
 םכילע־םולש .ךיז דאפ ליטש ,שיטארקאטםירא רע טאה טקנערקעג רעבא ,םינפ
 עמאס סאד ןעװעג זיא ראמוה ןײז זא ,ןגאז טלאװעג ״ףאטיפע״ ןײז טימ זדנוא טאה
 רעד ףיוא טעאפ מײב םאװ זיא קיריל .קיריל רעשירטנעצאגע ןופ עטרעקראפ
 רענעײל ענײז ןופ ןטלאהאבסיוא ראמוה ןײז טימ טאה םכילע־םולש רעבא ,גנול

 .ןטנעמאמ עקיטסײג ןוא עשיזיפ ערעװש ענײז
 רע זיא ? ןעמאג ןסיורג םענעגײא ןײז ופ ןאפש ןיא ןעגנאגעג הלילח רע זיא
 ךיז רע טאה טימרעד לייװ ,ראמוה ןופ רעלעטשוצ רענעגנװוצעג רעד ןראװעג
 רדםכ םיא לאז םכילע־םולש זא ,טראװעג טאה סאװ רענעײל םײב טפיוקעגנײא
 ןופ םינמים השורי רעכײר ןײז ןיא ןאראפ ,אי ? ןריזומא ןוא ןכאמ ךעלײרפ
 ־אלאנאמ ,ןטאדקענא ענעגיוצעגסיוא ןופ ,רעטכעלעג ןטעשטומעג ןופ ,טײקדימ
 םנטםײמ זיא םכילע־םולש רעבא .ץיװ םוצ עטציפשעגוצ ןוא עטדערעצ ,עטריג
 ןםיורג א סעצײלפ יד ףיוא ןגארטעג ןוא ךיז וצ ײרטעג ןבילבעג ןוא ןעװעג
 רעםיורג א ןוא — ןטנעמאמ עשירעפעש עטסנעש ענײז ןיא ,לוע ןשירעלטםניק
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 ןייטשטאלג בקע

 םיא ףראד ןעמ שטאכ ,גנובױהרעד ןײז ןיא ןרעװ טפשמעג ףראד רעלטםניק
 רעצעמע טלאװ ראפרעד ןוא .טײקדימ ןוא גנוכאװשפא ןופ ןעהעש יד ןיא ןעז ךיוא
 ־םולש שיפארגאיב ןײגוצכאנ עיסימ ערעװש יד ךיז ףיוא ןעמענ טפראהאב

 ,ןבעל ןײז טימ ןתוכײשראפ םע ןוא טעברא עקיטכיװ רערעדנוזאב רעדעי םמכילע
 ־שירעלטסניק ןוא עקיסיוראפ ,עטצילבעגפיוא געט ,ןראי ענייז ןופ געט יד טימ
 ־רעפ ,ןקיטיױו יד טימ טקירעיורטעגכרוד ,גנופעשרעד ןופ געט ןוא עזעיציבמא
 רעבא ,רענעײל ןופ ןטלאהאב וצ טימאב ךיז טאה רע םאװ ,עשיללכ ןוא עכעלנעז
 ראפרעד טאה ןוא ןעגנולעג טשינ ,קילג םוצ ,רעלטסניק ןכעלרע םעד זיא סאװ
 קיטײצכיילג ךיוא טאה ;ןבעל קיבײא טקנעשעג םיא ןוא ראמוה ןײז ןביוהרעד

 ןעמ יװ םעד ךאנ זא ,טײקידנעטשראפ רעלאסרעוױנוא טימ ראמוה ןײז ןעקנאשאב
 ןוא ןענח עכעלצעזרעביאמוא ,ןטײקכעלרעדנוזאב עלאנאיצאנ עלא פארא טנכער

 ףיוא גונעג ץלא ךאנ טבײלב ,ףושיכ ןלאנאיצאנ ןקידמוחת םעד ,ןטײקכעלמיטנגײא
 .ךעלטלעװלא ןוא ךעלרעקלעפלא זיא ץנעסע רעד לײװ ,ןעמענאב ןוא ןרעדנװואב וצ
 ענײז ןיא ץעגרע טגאז ,טסיראמוה רענאקירעמא רעםיורג רעד ןיעװט קראמ
 ןעברעל ןעמוק ןפא הליחתכל טשינ ראט ראמוה זא ,ןפראװנא עשיפארגאיבאטיוא
 עדײב יד ןאט ןגעװטסעד ןופ זומ רע רעבא ,ןענשרד ןעמוק ןפא טשינ ראט ןוא
 טימ ןעמוק אי אקװד ףראד ראמוה זא ,טסײה׳ם ,קיבײא ןבעל ליװ רע ביוא ,ןכאז
 ךיז ןוא ףיואנביוא ןגיל טשינ ראט תוחילש יד רעבא ,תוחילש רערעכעה א
 רעבא ,ןכאז עדײב יד ןאט ףראד טםיראמוה רעקיבײא רעד .ןגיוא יד ןיא ןפראװ
 ןוא ןענרעל םעפע אי םיא ןוא ןראנראפ ,ןגאז וצ יוזא ,רענעײל םעד ףראד רע
 קיבײא זא ,וצ ךײלג טיג ,רעקיטפעקס רעד ,ןיעװט קראמ .ןײז ךירדמ אי םיא
 ןופ ףירגאב־גײװש־עשטנאב ןימ א זיא םאד .ראי קיסײרד ןופ רעמ טשינ טנײמ
 ,רעלפײװצ ןסיורג םעד ןופ ץכערק רעד ךיוא רעבא טגיל םעד ןיא .טײקיבײא
 ־עג ליױו ,רוטארעטיל ראופ טײקיבײא ןײק אטשינ זיא׳ם זא ,ןטלאהעג טאה םאװ
 עשירעלטסניק עקיראי־קיסײרד א ןוא ךיג רעײז ךיז ןטײב ןעגנונעדרא ןוא ןקאמש

 .ןכײרגרעד וצ רעװש ןוא ,ךס א רעײז ןוא רעײז זיא טײקיבײא
 יא ,ןענרעל יא לאז רע זא ,ראמוה ראפ ןעגנוגנידאב־טײקיבײא יד רעבא
 ־פיורא טשינ ןוא רענײב עלא ןיא ןײגעצ ךיז לאז סאװ ,ןפוא ןא ףיוא ןקידערפ

 ןעגנורעדאפ יד טא ,קידתיזךמש ןוא רעװש ןרעװ ןוא ךאלפרעביוא ןפיוא ןעמיװש
 םעד ןיא .ןפוא ןטםגנערטש ןוא ןטםכעה םעד ףיוא ןעמוקעגכאנ םכילע־םולש זיא
 רעד םאװ ,םעד ןיא רע טגיל רעמ ךאנ רעבא .טײקיבײא ןײז ןופ דום רעד טקעטש
 ,קלאפ ןופ רעיורט ןפיט םעד טימ ןתוחמ רעטנעאנ א ןעװעג דימת זיא ראמוה
 רערעטצניפ ןײז טימ ,תוקחד ןײז טימ ,טײקמערא ןײז טימ ,תוגאד ענײז טימ
 ןוא בוט־םױ ןופ ןטנעמאמ עטילבעצ ענעטלעז ענײז טימ ,טלעװ רעד ןיא הכרעמ
 רעטכעלעג ןופ ףירגאב םעד ןצונ וצ לאנאב יװ רעגרע ןיוש זיא׳ם .דיירפ־רעדניק
 ןעקנוטעגנײא סיוכרוד ןעװעג זיא רעטכעלעג םמכילע־םולש רעבא ,ןרערט ךרוד
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 ןוא טעוואהעג יוזא טאה םאװ ,קלאפ סיורג א ןופ ןבעל ןכעלגעט־גאט םעד ןיא
 ,ןבעל ןײז ןופ םוחת ןיא טײקילײה עקידעכאװ ןעיוב ןיא ןאטעגנײרא ןעװעג זיא

 .ןײלא ךיז ףיוא קוק א ןפאכ וצ טאהעג טשינ טײצ ןײק טאה׳ס זא
 קלאפ עשידײ סאד טאה ךות ןיא ז ןאטעג קלאפ עשידײ סאד סניוזא טאה םאװ
 ןופי .תולג םעד ןעיוב — ךאז עקיטכיװ ןײא ןאט וצ טרעהעגפיוא טשינ לאמ ןײק

 ,תולג םעד טיובעג ,סעקשארומ יװ ,םוטעמוא ןדײ ןבאה ןא לבב תורהנ לע
 םאװ ,ןבירטראפ ןוא ןבירטעג ײז טאה ןעמ װו .טלעװ עשידײ עסיורג א טיובעג
 ,טראפשעגוצ ןגארקעג טשינ ןבאה ײז ןדאב לקיטש ןקיטכורפמוא ןוא ןקינײטש א ראפ
 עטלארפעצ לפיװ ,טלײטעגוצ טשינ ײז טאה׳מ שינעקירד ןוא שינעקיטש א ראפ סאװ
 ןענעז׳ם תוריזג לפיװ ןוא טכענ ןוא געט יד ןראװעג טשינ ײז ראפ ןענעז׳ם ןקערש
 דימת ןדײ ןבאה ,ןבעל רעייז ןכאמ וצ רעגנע ידכ ,ןראוועג טכארטעגסיוא טשינ
 ־צניפ רעד רעביא ןוא ,טלעװ־תולג א ועגנוגנידאב ערעטיב ערעײז ןופ טכאמעג

 .טײקטצישאב רעקיטםײג ןופ טכיל סיורג א ןעגנאגעגפיוא דימת זיא שינרעט
 ןבאה ןדײ םאװ טעברא־יוב עלאםאלאק יד ןײטשראפ ןלעװ רימ רעסעב סאװ
 יד ײב ,קידכורע־ןחלוש םיא קידנרינאלפםיוא ,תולג םעד קידנעיוב ׳ןאטעג
 ־עיגיה עוױטױטניא טימ סעטאלב יד קידנריזיראטינאס ,ןעגנוגנידאב עטםרעװש
 ןענרעל ןלאז רעדניק עשידײ ידכ ןוא ןבעל לאז קלאפ םאד ידכ ,םיניד עשינ
 ןופ גנורעטײל ןוא קיגעטארטס עשילאראמ יד ןפײרגאב רימ ןלעוו רעמ ץלא ׳הרות
 .םיאנוש ענײז עלא רעביא ןראװעג ןביוהרעד קיטםײג זיא םאװ ,קלאפ ןבירטראפ א
 ־גנוקידײטראפטסבלעז עצנאג א ןפאשעג ןוא ןבעל רעײז טרעטײלעג ןבאה ןדײ
 ןײז וצ לטבמ גנוקיטכעראב עשילאראמ יד ןבעגעג ײז טאה םאװ ,עיצאזיליוױצ
 םנטםײמ ןענעז סאװ ,עיפאזאליפ ןוא ײרעלאמ ,קיזומ רעצנאג רעײז טימ םיאנוש יד
 ־נרעיוד א ןופ עטכישעג רעד ןיא עיצאזילאעדיא רעשידיחי ןופ ןטנעמאמ ןעװעג

 .םזיראבראב ןקיד

 םאד ןאטעג שירעלטםניק קרעװ עטםנעש ענײז טימ טאה םכילע־םולש
 טאה׳ס .תולג םעד טיובעג שיטאמעטםים טאה רע ,קלאפ עשידײ םאד יװ עקיבלעז
 א ןעװעג זיא םכילע־םולש זא ,גנונײמ עכעלכעלפרעביוא ןא טריםרוק לאמ א
 ־כעלעג ראפ טנאלאט א טימ טלדורפשעג עקאט רע טאה ךות ןיא זא ,לסעבעלאב
 יוזא תוטש א זיא׳ם .רעלטסניק ןײק ןעװעג טשינ שינאגרא זיא רע רעבא ,רעט
 ןופ טסנוק רעד ראפ יישפא ןקידלאווג א טאהעג טאה םכילע־םולש .ןטלאה וצ
 ־רוטארעטיל עלא וצ טעטעיפ דעשירעלטםניק טימ ןגיוצאב ךיז טאה רע ןוא טראװ
 ־ענערגאב־קאמשעג ענעגײא ענײז טאהעג טאה רע זא ,ךיז טײטשראפ .ןעמראפ
 םיא זיא רע זא ,ןצרפ טגאזעג ,לשמל ,טאה רע .רעלטםניק רעדעי יװ ,ןעגנוצ
 ־עג עכעלמיטםקלאפ״ ענײז ןופ עלהשעמ ןײא ראפ ״ןטײק ענעדלאג״ ןעצ לחומ

 .״ןטכיש
 ־יזיר םאד ,ילפ רעד ,ךיז ןסײר םאד ,גנװוש םצרפ דמערפ ןעװעג זיא םיא
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 ןייטשטאלג בקעי

 םײב רימ ןטלאװ ,ןצרפ ןא זא ,טנײה ןסײװ רימ .לאפכרוד ןשירעלטסניק טימ ןריק
 ־םכילע־םולש עמערא ךס א טימ ,רוטארעטיל עװיטימירפ א טאהעג גאט ןקיטנײה
 ןרעײפ רימ ביוא .ןח םמכילע־םולש ןא ,טײקידװעדעראב א טימ .ןעגנוכאמכאנ
 טאה רע לײװ ,ןצרפ ןעקנאדראפ וצ ךיוא סע רימ ןבאה ,ןעמכילע־םולש טנײה

 .ךשמה ןלאנאיצאנ ןקיטםײג רעזדנוא ראפ ןיז םעד ןבעגעג זדנוא

 .טײקיניזטסװואב עשירעלטסניק עםיורג א טגאמראפ רעבא טאה םכילע־םולש

 ןאמאר םעד טכעלטנפעראפ טאה רע ןעװ ,תולצנתה ןײז ןענעײל וצ גוגעג זיא׳ם
 ןבירשעג .ןאמאר רעשידײ א ןפורעג ןוױכ א טימ טאה רע םאװ ,״ױנעפמעטם׳,
 טאה רע רעבא ,ראי 29 ןעװעג טלא ןצנאג ןיא זיא רע ,1888 ןיא םיא רע טאה
 דובכל א טימ ןא טבײה לקינײא סאד .ןםיוא ןעװעג זיא רע סאװ ,טסװועג ןיוש
 .ןדײז םעד קעװא ןאמאר םעד טקנעש רע ןוא ,עלעדנעמ ,ןדײז ןקיצראהביל םעד
 ־עגפא ךיז טאה לקינײא םאד לײװ ,ראפרעד ,םכילע־םולש טגאז ,רערעײא זיא רע
 ־לאנאיצאנ יד״ ןזיױזסיורא ךיז ןפראד ןאמאר ןשידײ א ןיא זא ,ןדײז ןופ טגרעל
 קראטש טביול לקינײא םאד .״שידײ טכע דימת ןבײלב םאװ ,ערעזדנוא םינמיס
 ןפאשאב וצ ףיוא םידאמ א זיא״ ,עלעדנעמ ,רע זיולב זא ,טגאז ןוא ןדײז םעד
 רעקניל א טימ טײז עטכער א ,ןטלאטשעג ײװצ ךיז ןיא ןבאה ןלאז םאװ ,״רעדליב
 ןטלאהאב ןגיל לאז םענעפא ןיא זא ,יוזא ,קאלשרעטנוא ןא טימ גײצרעביא ןא ,טײז

 .ךאז־ךות א ,סנגראבראפ א
 ךות ןיא רעבא ,ןדײז םעד תולעמ עלא יד וצ־טבײרש לקינײא סאד ,תמא

 לאז םענעפא ןיא זא ,טסנוק ןופ דום ןטסקיטכיװ םעד לקינײא םאד ןיוש טסײװ
 ,טגאז רע יװ ,קרעװ א ףראד ןעמ זא ׳ךאז־ךות א ,םגגראבראס א ןטלאהאב ןגיל

 זיא סאװ ,רעלטםניק רעקיראי־29 רעד .״ןרעסאװ עכעלטע ןיא ןרעטײלרעביא״
 ןופ דום ןפיט םוצ טעװעטנורגרעד ךיז טאה ,רעלקעמ־עשזריב א ןעװעג משרע
 םאװ ,ןיעװט קראמ יװ ,עקיבלעז סאד לאמ וצ טשינ רע טנײמ ,קרעװטסנוק ןדעי
 ןופ גנארד רעד ןגיל לאז ראמוה ןיא ןגראבראפ־קיכות זא ,טלאוועג ךיוא טאה

 1 ןבײהרעד ןוא ןענרעל וצ שירעלטםניק רעלטםניק

 זדנוא טאה רע םאװ ,ןגעמראפ עםיורג סאד ןטכארטאב רימ ןעװ ,ראפרעד
 ןוא ןבעל ןופ םענײז דיראי ןצנאג םעד ףיוא טאה רע יװ רימ ןעעז ,טזאלעגרעביא
 ןופ עטכישעג עשירעלטסניק יד ,טירט ײב טירט ,טיובעגפיוא שידאטעמ ,ןפאש
 ,ןעגנוצענערגאב ענייז טםװועג ןוא ךיז ףיוא ןיבמ א ןעװעג זיא רע ,קלאפ ןשידײ
 ןופ הלעמ עםיורג יד ןראװעג ןבעגעג טשינ זיא םיא זא ,ןענאטשראפ טאה רע
 רע טאה ,ןבעל שידיחי א ןופ לפאצ ןרעדנוזאס םעד ,ןשטנעמ ערעדנוזאב ןרעדליש
 זיא רע .קלאפ ןשידײ ןופ עירעלאג עוױטקעלאק עםיורג ןײז טכארטראפ ראפרעד
 רענעכײצראפ־ןטיז רעד ,גאלאיצאם ןוא רעקיראטםיה ,טליװ ריא ביוא ,ןעװעג
 ־םחנמ ןײז טיובעג שיטאמעטםיס ןוא שידאטעמ טאה רע ,קלאפ ץנאג א ןופ
 ־ישזאװארפ ,דמש ןופ ,תוגאד עשיראטםיה ערעײז עלא טימ ,ןהיבט ןײז ,לדנעמ
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 םעמעט עטײרג ףיוא

 יד ןעמובעגפיוא וליפא: טאה םאװ ׳האנה רעמעראװ םהיבט טימ ׳אװטסלעט
 רעבעטלעז א טימ טאה םכילע־םולש .רוד ןגבױ ןופ טירט עקיבעפשרעדיװ עטשרע
 טימ ךיז טײרפעג ׳ךעלרעדביק עשידײ יד טימ טליפשעג ךיז טײקידנעטשראפ
 שידײ ןופ גנאזעג עלופ ןוא עצנאג סאד ןבעגעג ןוא םיבוט־םױ עשידײ ערעזדנוא
 טאה םאד .ןרעזדנוא תולג ןצנאג םעד טיובעגפיוא רע טאה ךאנרעיוזא ןוא ןבעל
 טאה טגאלאט רעד םאװ ׳רעבײרש א יוזא טאלג ןאט טנאקעג טשינ ןפוא םושב
 תישארב ןשירעלטםניק ןייז טנעקרעד טאה םכילע־םולש .ןפאצ א ןופ ןסאגעג ךיז
 זא ׳רעבײרש רעלופ א ןראוועג רע זיא ״לרעםעמ״ םעד טימ זא ׳ןענאטשראפ ןוא
 ־עקרעביא ןא״ ןעמוקעגראפ זיא ׳תודע טגאז םכילע־םולש יװ /׳לרעםעמ״ ןטימ

 .״רימ ײב ןבעל ןצנאג םעניא דיוא ןוא ןבײרש טרא ןײמ ןיא שינער

 עבײז ןופ ןביוהעגםיורא טלאמעד םיא טאה ׳װאנבוד רעדא ׳םוקיטירק
 װמ םאװ ׳רעלטםניק ןגנױ א ןופ ןיורק יד ןאטעגנא םיא ןוא ןוװרפ עשיראטאמא
 ׳ךאז עײנ א ןא בײרש ךיא ןעװ לאמ סכעלטיא״ •געװ םענעגײא ןײז ןענאפש
 •ך ״םוקיטירק״ ףיורעד ןגאז טעװ םאװ ׳ןײלא ךיז ײב ןגערפ טשינ ךיא םעגראפ

 ןופ טלאטשעג סאד ךיז ראפ טאהעג דימת טאה רע .ןבעגעגוצ םכילע־םולש טאה
 ןבעגפא ןעמ זומ ךאז רעשירעלטסניק רעדעי ראפ זא ׳טםװועג טאה רע ןוא רענאמ

 .ןובשחו־ןיד א

 ערענעלק םיא ײב ןרעדאפ סעיצקאדער יד זא ׳ךיז טגאלקאב םכילע־םולש
 רעד ״ןציקם ׳ײז טיג ןענאטעילעפ ׳קרעװ עםיורג ראפ ץאלפ ןײק אטשינ״ — ןכאז
 טיג רע רעבא ׳ערעזדנוא ןטייקכעלגעמ עמערא יד טימ ךיז טלגנאר רעלטסניק
 ־קעלאק יד ׳רדם ןםיורג א ׳ןכאז ערענעלק יד ןופ םיוא טדימש רע .הצע ןא ךיז
 עקיבייא יד — קיזומ טימ ץלא םע טיג רע ןוא ׳קלאפ ןשידײ ןופ גנובײרשאב עוױט
 ־מעט םעד ׳ןגאז וצ יוזא ׳קורד־טולב םעד טלאהטנא םאװ ׳ןושל ןשידײ ןופ קיזומ

 .קלאפ ןשידײ ןופ טנעמארעפ

 ׳הסנרפ עײנ א טנײה ןיוש באה ךיא
 ׳הםנרפ עײנ לגאפש א

 .הםנרפ ערעטכײל ןוא ערענעש א לםיב א
 ׳רעבײרש א לזמל ןראװעג ןיב ךיא

 .בײרש ךיא

 ׳ןגערפ אמתםימ ךאד וטםעװ
 י ײרעבײרש וצ ךיא םוק יװ

 .םימשה ןמ זיא׳ס

 םע טאה לדנעמ םחנמ .ןושל ןשידײ ןופ טעאפ רעד ןראװעג זיא םכילע־םולש
 רעיוא'שילאקיזומ םמכילע־םולש רעבא ׳תורוש עצרוק ןיא טלעטשעגםיוא טשינ
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 ןײטשמאלג בקעי

 פארט ןצנאג םעד ,ןטנעצקא ןוא ןעגנורזחרעביא עקידװנח עלא ןעגנאפעג טאה
 ןכעלגעט־גאט ןופ הרדס יד ןעװעג ריבעמ טאה םרעזדנוא ןושל םאד יװ ,שידײ ןופ

 .סעומש
 ןוא םינזח ,סעקישטשראיטקא טאהעג ביל םכילע־םולש טאה ןבעל ץנאג ןײז
 יד ןיא וליפא ןוא לדיפ ןפיוא טלפמירעג טײהרעגנױ טאה ןײלא רע .םיראמזעלק
 .קיזומ טאהעג ביל טאה רע .עלעדיפ םוצ ןעמונעג לאמ א ךיז רע טאה ןראי עלעטימ

 .שידײ וצ טזאלעגסיוא רע טאה טפאשביל עשילאקיתמ עםיורג ןײז ןוא
 עז ,שיקעל רעשיראנ ,ריד ךיא ביירש סנטײװצ״ — לדנײש ענײש טבײרש
 וטםאה סאװ י סעדא ןײק ןגארטעג ךיד טאה חוכ רעכלעװ ,ןאטעג טםאה וד סאװ
 יטםולגראפ םיא ךיז טאה ךעלעגײפ ענעטארבעג יסעכלעזא טקעמשעגנא טראד
 ׳ךאד רעמערא ,עמאמ יד טגאז יװ !ץירקאל טימ עבעביק :ענעשזאראמ !״ןאדנאל״

 ״?וטםקאנק סאװ
 ןוא עיזעאפ לדנײש ענײש טנושל־הנעמ ,עיזעאפ טגאז לדנעמ םחנמ ביוא
 טײקכעלײרפ ,טײקסטוג ןײז ,ןזשל רעזדנוא םיוא טליפש םכילע־םולש ,עזארפ

 .דײר עזײב ןיא וליפא ,תוללק יד ןיא וליפא ,תומימת ןוא
 טשרע ןײז .רעלטםניק רעשיטנעטיוא רעד םכילע־םולש זיא םעד ןיא ךיוא
 םאװ ,ךעלטרעװכײלג ןוא תוללק עשידײ יד ןופ תיב־ףלא ןא ןעװעג זיא קרעװ
 ריא ןבעגראפ טאה םכילע־םולש .עמאמפיטש רעזײב ןײז ןופ טרעהעג טאה רע
 עטרעטיבראפ״ א עמאמפיטש רעד ןופ םעכ ןרעטניה ןעזעג ןזא טימעג רעטיב
 ןיא ,לגיפש ןכײלג א ןיא ,רעטכעלעג ןיא טלדנאװראפ רע טאה םעכ ריא .״המשנ

 .טשיטײלעגםיוא ןוא טמעקעגוצ עקשטיפאק א ,ןאקיםקעל ןשיטעבאפלא ןא

 ,קאינדוקםאפ ,שײלפציז ,רעפיוז ,עצילסיק ערעיוז ,עװאלאפ קאז ,עקךאז

 ־עטע ,לצעלפ ,רעטאנרעפיפ ,קיפופ ,קינטםאפעטםופ ,ךראפ ,שטאטראפ ,עראיצאפ
 ־נקאלפ ,טכאלפ ,עגירדעקסאילפ ,רעפײפ ,קאיליופ ,שטאפנאפ ,קיפמעפ ,עלעל
 ־פיטש רעד ןופ ןגױלפעגסיורא ,ךוברעטרעװ רעצנאג א .רעטײװ יוזא ןוא רעסיש

 .תיב־ףלא ןקידבשױמ רעזדנוא ןיא ןעגנאפעג ןוא ליומ סעמאמ
 ןיא ,םכילע־םולש טלײצרעד ,טכאלעג יוזא טאה (עמאמפיטש יד) ״ענעי״
 ־עג שזא״ ,לקרעוורעטסיימ טשרע ןייז ןופ גלאפרעד םעד ןגעוו ,״דיראי םענופ״

 .״ןעמוקאב קאלש םעד טעװ יז זא ,טנײמעג טאה ןעמ .טעשטיװק
 ןופ ןאקיסקעל א טימ עמאמפיטש רעזײב א ײב רעטכעלעג ןפורעגסיורא
 טזומעג רעלטסניק ןקידװעריפש םענײלק םעד ףיוא רעטעפש טאה ,תוללק
 ןיא ךיוא זדנוא טלײצרעד םכילע־םולש סאװ ,דאזיפע רעטײװצ א םשור א ןכאמ
 ןםעזעג ןענעז םאװ ,דרעב טימ ןדײ ,ןדײ עסיורג ,ןדײ ןופ — ״דיראי םענופ״ ןײז
 טנעײלעגראפ טאה רענייז עטאט רעד ןעוו ,רעטכעלעג ןופ טעשטאקעג ךיז ןוא
 ןופ רעבײרש םעד טקנאדאב ןדײ יד ןבאה םאװ טימ .השעמ עכעלײרפ א םעפע
 רעד ואנ הללק ןײא ןםאשעגגיירא םיא ןיא טאה׳מ״ ?,דשעמ רעכעליירפ רעד
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 ןטלאשעג ״רזממ״ םעד ןעמ טאה ךיז יוזאו טאלג ,טומ ןטוג ןיא רעבא ,רערעדבא
 ״ןײרא ןטאט םנטאט ןיא

 ןעװעג אנקמ טאה םולש רענײלק רעד !טומ ןטוג ןיא תוללק ןופ ראראנאה א
 ־רעװש עקיזאד יד ןכאמ ךעלײרפ טנאקעג טאה םאװ ,רוחב ןטנאקאבמוא םעד
 ־ראפ רעײז ,רעטאעט רעײז ןעװעג זיא םאד .סעדײז ןוא םעטאט עטעװעראהראפ

 עטסנעש יד טימ ,רבחמ םעד טקנאדאב ןצראה ןטםפיט ןופ ןבאה ײז ,גנולײװ
 טזומעג ,םענײז ״ףאטיפע״ םעד קידנצירק טאה םכילע־םולש .תוללק עטםקידלרעפ
 םע טאה רע .םולש עלעגנײ םאד ןוא גנונעײלראפ עכעלײרפ עגעי ןעקנעדעג טוג
 טשטאלקעג ,טכאלעג טאה םלוע רעד ןעװ ,טלאמעד אקװד ןוא״ .טכײרגרעד ךיוא

 ״ךעהערפ, ךיז טגעלפ ןוא
 רעד טימ קלאפ טוװרפעג רעװש א ןכאמ וצ ךעלײרפ ןעגנולעג זיא םיא
 זײב א ןופ וליפא םאװ ,טומ ןטוג ןיא תוללק יד טימ ,ןושל ןשידײ ןופ טײקםטוג

 .ןוקית ןגירק ײז ןעמוק ,םיורא ליומ
 — ןבעל ןשידײ ןופ לאראמ־ךות םוצ טעװעטנורגרעד ךיז טאה םכילע־םולש

 ־עגוצ םיא ײב ,טכאמעג ךאװש םיא טאה עטכישעג יד סאװ ,קלאפ א .טײקםטוג
 תועשר ןאט וצ ןעלטימ עלא ןופ טביוראב םיא ,ןיז־ילכ עקידתועשר עלא ןעמונ
 םכילע־םולש .טײקםטוג וצ ןעגניזרעד ךיז טזומעג טאה ,באטשםאמ ןסיורג א ףיוא
 ןטײקזײב ענײז עלא ןבירשעגרעביא ןוא עלעדנעמ ןדײז םעד ןעוועג ןקתמ טאה
 עטלצראװעגנײא ןופ עיצאנאפארפ עלעדײא יד ןעמוגעגפױא טאה רע .טײקםטוג ףיוא
 ןופ וליפא ׳ײפשרעביא ןכעלרעדנװו םעד טרעהרעד ןוא ןענימרעט עזעיגילער
 .םעומש ןכעלגעט־גאט ףיוא — תושורי עטרעײשעגפא ןוא ןטײקילײה עשיקלאפ

 טאה ןוא ,זדמש א סעפע ,רענײא רעהא ןעמוקעגסיורא גנאל טשינ זיא טא״
 ןעמעלא טנײה ײז טכדאה ןוא ,טנזיוט קיםײרד לארשי עמש ןײא ןיא טפאכעג
 טשינ טרא םיא רעבא ,דײ רעמורפ ,רעטוג א זיא לדנעמ םחנמ .״רעטאק״ ןטימ
 א ןיא ןײרא ךיז טגניז רע יבא ״דשודק לסיב א ןא טרעװ לארשי עמש רעד םאװ

 .עקיטיופ רעד ןופ פאכ ןכיג םעד רעביא טיג ןוא ץאז ןשידײ ןכעלרעדנוװ

 ־עאפ ריא ןופ חםונ ןשיגאלאנאמ םענעגײא ןא ןיא טרעפטגע לדנײש ענײש
 .עזארפ רעשיט

 עקילאמא יד ןפורעגפא רעדיװ רימ ךיז טאה׳ס זא ,ריד ךיא בײרש ,סנטײװצ״
 אזא טכאמעג ריד טאה סאװ ,ןראװעג טגאזעג השנמ רעטעפ ןײד ףיוא ,עמזאפס
 טגאז יװ י.לזמ אזא ,ראי אזא, ,ןדנ ךעלפערק טרעדגוה ןצפופ יד ןופ קחמ םענײש
 טלאװ ךעלסקעװ .תונמ־חלש ץאק רעד ךרוד טקישעג ,ןבעל לאז ,ענײמ עמאמ יד

 ״!ןעמענ םיא ײב ךיא טלאװ קבערק !ןעמעג םיא ײב ךיא
 םיא טאה ,ןושל ןטדערעג ךעלגעט־גאט ןשידײ םוצ ןוקית רעשילאקיזומ רעד
 םאד ,ןושל ןופ ןליפעג ערעפיט יד ןבעגעגרעביא טאה רע ןעװ ,טליפשעגוצ ךיוא
 זיא קלאפ ןשידײ םוצ טפאשביל עקראטש ןײז ,קלאפ ןשידײ ןופ ץראה עסיורג
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 עגעגײא ץיז טקײזנעראפ ןוא ןטםאמראפ ךיז טאה רע ןעוו ,ןענאטשעגײב םיא
 ,םיאורב עכעלשטנעמ ענײלק רעביא ךאלםיוא םטאג טשינ /׳עידעמאק עכעלטעג״

 א יװ ,ןדײ טימ ןעניװו סטאג ןופ ןיז ןיא /׳אידעמאק אניוױד״ עשידײ א ראנ
 םטאג ?ןבעל רעײז ןופ עידעמאקיגארט רעד ןיא רעטקילײטאב רעכעלגעט־גאט
 טימ ,תױח עשידיי יד טימ ,רעדניק עשידײ יד טימ דײרפ ןײז ,ײז טימ ןכאל
 סרעפאה עסיורג יד טימ ;ןוחטב־ילעב עשידײ יד טימ ,ןחלשותמ ןוא ןקישטבאר
 ־טשינ־רימ דע ןאק ,ךיז טמאז רע שטאכ ,יפ לע ףא ״דלואג דעד ןופ סרעגײלפא ןוא
 ־ראי ענײש טשינ יוזא רעבא ןיוש טמוק רע .ןעמוק ןגראמ־טנײה ,טשינ־ריד

 .ןגײלפא ןוא ןפאה רעטײװ ןעמ ףראד ןכב ,רעטנזיוטראי ,רעטרעדנוה
 ׳ץינ ׳רוטארעטיל־ןברוח רעזדנוא וצ ראפרעד ןרעהעג קרעװ םמכילע־םולש
 קידהליחתכל א ןענעז ײז .רוטארעטילךברוח ראפ ךעלײרפ וצ טשינ ןענעז ײז
 דײרפ רעטצפיזעגםיוא רעצנאג רעד טימ ,טלעװ עשידײ עטסיװראפ עטױבעגפיוא

 .ןתעל־תעמ עשידײ ןופ

 לבב תורהנ לע
 .וניכב םג ונבשי םש

 םג ,וניכב םג .טײקנײש ראפ ,גנאלקליװו ראפ טלעטשעגנײרא זיא םש רעד
 טריצעגםיוא זיא הכיא .הרוש רעד ןופ קיזומ רעד ראפ טלעטשעגנײרא ךיוא זיא
 ־אטנעירא ׳עכעלרעדנװו טימ טלטייקעג ׳עקיכאפײרד ׳עטלפאט ׳ןתיב־ףלא טימ
 םאמ םא יכ ,ינודצ דוצ ,ונל היה תחפו דחפ ׳ןליפשטראװ טימ ׳ןעגנורזחרעביא עשיל

 •ונתסאמ
 .דואמ דע וגילע תפצק

 ןפאשעג קיטכיזראפ ןוא גנאזעג לכ־םדוק זיא גנאזעג־ןברוח עטסערג םאד
 ןבעג םיא ןוא רעיורט םעד ןײז רבוג ןוא ןקיטפערק לאז טײקנײש יד זא ,יוזא
 ןכעלשטגעמ ןופ רעדנװו טימ טעלגראפ טרעװ רעדיוש רעד .טײקידװעטלאהםיוא
 ־שטנעמ ןופ םינמים עטסקיטכיװ יד ןענעז םאװ ׳ןעלטימ־קורדסיוא יד טימ ׳ןושל
 ןײז וצ ידכ ,םירוסי וצ קורדסיוא ןכוז ןופ ״דיח רעד רעביא ךיז ןבײהרעד ןכעל
 .םירוםי ןבעג וצ ןגעלעג דימת זיא חוכ רעײז ןיא םאװ ,יד ןעמעשראפ וצ דנאטשמיא

 ןבעלרעביא רוטארעטיל־ןברוח עטלמאזעגנײא סמכילע־םולש טעװ ראפרעד
 יד רעקידגגײצרעביא ןײז דימת טעװ׳ם .ערעזדנוא סעיצאטנעמוקאד־ןברוח לײט א
 זיא ץלא ןעװ גאלק יד יװ ,טבעלעג לאמא ןבאה ןדײ יװ ,דײרפ רעד ןיא גאלק
 ־ידניק־סדניק ןופ ,דײרפ רעוױטקא ןופ גגונאמרעד יד .ןראװעג טדנעלראפ זדנוא
 טעװ ,ןדײ עקידעבעל טימ טלעװ רעצנאג א ןופ ,רעטלטײקעג־קידכשמה ןופ ,רעק
 ־פיוא טײקיטכיזראפ רעשידאטעמ ןוא רעשירעלטסניק רעטפיטראפ רעד תמחמ
 ןבעג ײז ןוא רעטכעלעג ןופ ינים גראב־תולג א םורא קלאפ עצגאג׳ם ןביילקוצ
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 ןופ תוניק לאצ א ןבעלרעביא ,דײרפ לדנײש א ׳תחנ עגר א ׳ור טנעמאמ א
 .םוקמוא

 ־וה רעד .עטכישעג רעשידײ ןופ עיסנעמיד יד טגאמראפ ראמוה סמכילע־םולש
 .רוטארעטיל־טלעװ רעד ןיא קיטראקיצנײא ,ראמוה רעכעלטכישעג זיא רענײז ראמ

 רעדנעלגנע רעד .קלאפ ןשידײ ןופ רעיודםיוא ןוא ןוחטיב רעד זיולב טשינ זיא׳ס
 םכילע־םולש .רעיודסיוא ןלאנאיצאנ ןוא ןוחטיב ןזיװעגסיורא קריוקנאד ײב ךיוא טאה
 ןײק אטשינ זיא׳ם ןעװ ,ןוחטיב ןזאלגנונעפאה ןופ סאטאפ םעד ןזיװעג זדנוא טאה
 זיא םאװ ןוחטיב א רעבא .ןוחטיב ץוחא הרירב רעדנא ןײק ןוא געװםיוא רעדנא
 ןוױטקעלאק םעד טלקנערפשאב טאה םכילע־םולש .תולפיש ןיא וליפא ץלאטש
 היבט .טײקכעלשטגעמ־סיורג ןופ תובוט תולעמ עלא טימ םענײז דלעה ןשידײ
 זיא רע .טסילאסרעוױנוא ןא יװ ,טםינאמוה א יװ ,רענאיצולאװער א יװ טדער
 רעדא ,ךיז טקנירטרעד רעטכאט א ןעװ ,ענײז ןרערט יד טלאהאב סאװ ,עטאט א
 לײװ ,ןפיוקרעטנוא םיא טמוק ריבג רעד ןעװ .ךיז טדמש רעטכאט א ןעװ
 היבט ךיז טבײהרעד ,ןעצנירפש טימ ךודיש רעמערא רעד טשינ םיא טסאפ׳ם
 ןופ ןכאמ ליװ ןעמ ןעװ היגנ רעד טרעװ רע .סרעראנפא ןוא םרעבעג יד רעביא

 .ןתמ־אשמ ןשירעראנש א לרוג םרעטכאט ןײז

 ץלא סאד לגוסמ זיא סאװ ,ןושל שידײ א ןוא תונמחר ,טײקסטוג ,טײקידלכש
 .טײקםטוג טימ ךיז טײרפ ,טײקסטוג טימ טכאל םאװ ,ןושל א ,ןבעגוצרעביא

 רע ןוא טשינ טלעג ןײק ןבאה ײז .םידיגנ רעציפוהעי יד וצ ךיז טכײלג רע״
 ״דערעשט רעד ןיא רגפ ןוא המהב א ךיוא רימ ךיא ןיב .טשינ טלעג ןײק טאה

 ,םענײד ראג םענופ וד ןוא זײב םאדלא ןופ טנראװאס ןײז יוזא ןיוש ךימאל״

 ,רשיה לכש ןופ םעטיר רעד זיא םאד .״ןענאילימ ןופ טנראװאב טםיב וד יװ

 .פיר רעטעביז רעד ןיא טגנאלרעד שימזיראפא ןוא טלקיצעגםיוא

 קידװעראפש ,גראק ,טעװעמאהעגנײא ,שיטאטס ךאנ זיא ןושל סעלעדנעמ
 םאװ ,ןושל סאד ןוא לכײמש א ףיורעד טיג םכילע־םולש .ןריורפעגנעמאזוצ ןוא
 ןטלאק ןײז טימ ןריורפעגנעמאזוצ סײלפ ליפ יוזא טימ טאה עלעדנעמ עדײז רעד
 .סעגערב יד רעביא ןצײלפרעביראו ןוא ןטײז עלא ןופ ןצײלפ ןא טבײה ,םעטא

 למאזנא רעשידײ רעצנאג רעד יװ טעז ןעמ ןעװ ,ןצראה ןפיוא קידגנילירפ טרעװ׳ס
 ,טסיליטס רעסיורג א ןעװעג זיא עלעדנעמ .ךײט א יװ ןריר ךיז טמענ ןושל ןופ

 א ןופ ,רעקימעדאקא ןא ןופ םעטא ןא ןאראפ זיא גנוריזיליטס רעד ןיא רעבא
 רעטרעװ פא טזאל םכילע־םולש .רעבײלקנעמאזוצ ןוא רעבײלקפיוא ןקידלרעפ

 .ןרעטאלפ ןוא ןעקראוו ןעמענ ײז ןוא ןביוט יװ
 ,טײקיזאלפליה ןוא טײקטגיזאב ,טײקנבירטראפ ןיא טאה קלאפ ןײא ןײק

 ,םיבוט םישעמ טימ ןושל ךעלרעדנװו אזא טימ ,תולג ןםיורג אזא ןפאשאב טשינ

 ןופ לוק ןקידנעגניז ןײז וצ ןוא דניק םוצ טפאשביל אזא ןוא לאראמ רעפיט א
 ןעלגיפשראפ ןיא ןעגנאגעג זיא ןעמכילע־םולש .קלאפ עשידײ סאד יװ ,ךשמה
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 זיא םיא ןוא ,ימ רעשירעלטםניק ןופ ראי 33 ןצנאג ןיא .קיבייא ףיוא ץלא םאד
 טלאטשעג ןוױטקעלאק םעד ןיא הלעמ לש דײ םעד ןקיטםעפראפ וצ ןעגנזלעג
 םעטא םעד ןבעגעגנײרא ראי ץנאג א ןופ ןדײ יד ןיא טאה רע .הטמ לש דײ א ןופ
 ראפרעד ןקלאפ עשידײ םאד טאהעג ביל טאה רע יװ ןוא .דײ־רעביוא םעד ןופ

 .ןעמוקאב ביל יוזא םיא קלאפ עשידײ סאד טאה
 םעגופ״ ןײז טעמדיװ רע ןעװ ,דײר עטסנרע טדער טםיראמוה רעםיורג רעד
 ןא טפור רע םאװ ,קרעװ עיפארגאיבאטיוא עטקידנעראפ־טשינ םאד ,״דיראי
 טאה ,טיוט ןראפ םישדח עכעלטע .רעדניק עגײז וצ — עיפארגאיב־ןאמאר א

 :גנומדיװ ןײז ןיא ןבירשעג םכילע־םולש
 יוזא יװ ,ןענרעל םעפע ןופרעד ,רעדניק ערעייא רעדא ,ריא טעװ רשפא״
 ןגיל םאװ ,תורצוא עקיטםײג ענײז ןצעש וצ ןוא קלאפ רעזדנוא ןבא׳ה וצ ביל
 רעד ףיוא תולג ןםיורג רעזדנוא ןופ ךעלעקניװ ערעטצניפ עלא ןיא ןפראװעצ
 קיםײרד רעכעה ענײמ ראפ ןיול רעטםעב רעד ןײז טעװ סאד .טלעװ רעםיורג
 .״רוטארעטיל ןוא ןושל־עמאמ רעזדנוא ןופ דלעפ ןפיוא טעברא רעײרטעג ראי

 עטאט רעד טאה טםנרע ןפיט טימ .קידמכילע־םולש טשינ טעמכ טגנילק׳ס ■
 יוו שרעדגא טשינ טפור רע םאװ ,קרעװ טצעל ןייז ענײז רעדניק יד טעמדיוועג
 ענײז ןצעש ,קלאפ רעזדנוא ןבאה וצ ביל ײז ײב ךיז טעב רע ןוא ״ץראה״ ןײז
 טאה׳מ יװ טקנופ .לארשי תבהא ןופ ןעמ טכאל ןטײצ עקיטנײה .תורצוא עקיטסײג
 ־סקע ןטיױוצ םוצ טנײה ןעמ טבירק ,ונתרחב התא טימ ןבירטעגרעביא לאמא
 טכאמ ןעמ ,ןטרעװ עשידײ טקיטרעװמואראפ ןעמ ןוא טנײלקראפ ןעמ .םערט
 ־עלאט ןעמ ,םילובלב סיוא ךיז ףיוא טכארט ןעמ ,לארשי תבהא ןופ אלילטו אכוה
 זא ,ןײלק יוזא ךיז טכאמ ןעמ ,םיאנוש ענײמעג ןופ םילובלב שיטסיכאזאמ טריר

 •רעקלעפ יד ןשיװצ ןופ ןעזםיורא טשינ זדנוא לאז ןעמ
 רע .לארשי תבהא ראפ טאהעג ארומ ןײק טשינ טאה םכילע־םולש רעבא
 וצ ןוא קלאפ רעזדנוא ןבאה וצ ביל טנרעלעג טקערידמוא קרעװ ענײז טימ טאה
 ץלאטש טימ רע טדער ,האװצ־גנומדיװ רעד ןיא .תורצוא עקיטםײג ענײז ןצעש
 א ןיא טלדנאװראפ טאה רע סאװ ,ןושל־עמאמ ןופ דלעפ ןפיוא ימ ןײז ןגעװ

 .ןושל־עמאמ־עטאט ןטעטכאעג
 סאד ,ענעטלאהאב םאד זיא םאד ליױו ,סע טײג קלאפ םוצ עביל רעד ןיא טא
 טנרעלעג םע טאה רע יװ ,םענעפא םעד ןיא ןטלאהאס טגיל סאװ ,ענעגראבראפ
 ־ראמוה ןקיבײא ראפ ןעגנוגנידאב סניעװט קראמ ןענעז סאד .עלעדנעמ ןדײז םײב
 טימ טאה םכילע־םולש .ראמוה ךרוד טײהרענעגדאבראפ ןענרעל ןוא ןקידערפ
 ןיוש טאה׳מ םאװ ,קלאפ עשידײ םאד ןבאה ביל טנרעלעג רעטכעלעג ןוא דיירפ
 םעיצאראלקעד־ײטראפ ענעדישראפ טימ ,ןפדור וצ ןביוהעגנא ןײלא ןדײ ןשיװצ
 ןגיוצאב ךיוא ךיז ןבאה ןפור־הלואג עטסגעש יד וליפא .ןענאגראשז־ײטראפ ןוא
 טאה םכילע־םולש סאװ ,ןושל ןײז ןוא קלאפ ןטושפ םעד וצ ןליװרעדיװ טימ
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 רעביא ןפראוועצ ״תורצוא ענײז ןצעש וצ ןוא ןבאה וצ ביל״ מנרעלעג רדסכ
 ־טיוא רעשײיטראפרעביא רעסיורג רעד ןעװעג זיא רע .״תולג ןסיורג רעזדנוא
 ךרוד ,שטנעמ ןימ םוצ טפאשביל רעד ןופ רעשטײםראפ רעלאיגעג רעד ,רעכײלג

 .ןושל רעזדנוא ןופ טײקכעלגײצרעביא רעמעראװ רעיז
 ײב טײז ,עיפארגאיב ןײז טימ ןעמאזוצ ןעמכילע־םולש ןענעײל ןעמ ףראד
 םעד טימ ןעמולש ןדניבראפ וצ ידכ ,״דיראי םענופ״ ןופ ןעלטיפאק טימ טײז
 .״ןאמ ןופ רעטאפ רעד זיא דניק סאד״ זא ,ןעז וצ ,םכילע־םולש ןקידרעטעפש

 ־ניק סאד ןריװועגנא טשיג לאמ ןײק טײקכעלרעטאפ ןײז ןיא טאה םכילע־סולש
 ןיא ןטאט סמולש וצ רעײגנײרא ןא ןעװעג זיא סאװ ,טנעגילעטניא רעד .עשיד
 ןכעלטנגױ א סמולש טנעײלעג טאה רע ןעװ ,טפאנשרעד ץלא סע טאה ,זיוה
 םעפע ןסקאװסיוא טעוו םיא ןופ זא ,טגאזעגסיוראפ ךײלג טאה רע .די־בתכ
 .״ןײרא ןטימ ןיא טנראפ ןײד ןיא חור א״ טימ טקיטסעפאב סע טאה רע ןוא םטכער

 ןעמוקעג רבחמ ןשידײ ןגנױ םעד ןיוש זיא םאװ ״דללק עקיטומטוג עטשרע יד
 .ראראנאה־סקלאפ תרותב

 טקעטיכרא ןםיורג םעד ןופ טעברא עקיטפאהרעביפ ןוא עטנאלפעג לפיװ
 קיםײרד רעכעה יד ןיא טרירטנעצנאק זיא׳ס ךארפש ןײז ןוא תולג רעזדנוא ןופ
 םירבחמ ןעװעג .ךעלדנעטשראפ זיא םימי רוציק ןײז :ימ םמכילע־םולש ןופ ראי
 ךאנ וליפא ןוא רע יװ וױטקודארפ יוזא ןעװעג ןענעז סאװ ,רעקלעפ ערעדנא ײב
 ץנאג א ןעגנוזאב ןוא טיובעגפיוא טשינ טאה ײז ןופ רענײא ןײק רעבא ,רעמ
 רע ןעװ רעבא .םבילע־םולש יװ ןושל ץנאג א טימ ,תולג ןצנאג א טימ ,קלאפ
 רעדניק ענײז טגאזראפ רע ןוא ןדײ ןשיװצ דײ א רע טרעװ ,האװצ ןײז טבײרש
 .ןביולג רעדנא ןא ןיא ןײגרעבירא רעדא םאטש רעײז ןופ ןפראוװצפא טשינ ךיז
 ־עגםיוא ןרעװ ןוא םאטש רעײז ןופ ןפראװעגפא ןרעװ ןלעװ ײז זא ,טרעװש רע
 םאד .ןעמאנ ןשידײ ןטעװעראהראפ ןײמ ערע טימ טגארט .האװצ ןײז ןופ טקעמ
 טאה רע םאװ ,ץלא ןופ גנוצאשפא עקידתוױנע ענעגײא ןײז ,תיצמת רעד זיא

 •תורוד־רוד ףיוא ןעמאנ רעשידײ רעטעװעראהראפ א — טכײרגרעד

 ראפ תוישעמ ,םנזה םעד יסײפ לטאמ א טימ !טעװעראהראפ יװ ךאנ ןוא
 עקידנעשזדנאלב״ ,״ױנעפמעטס״ ,״קנאלב רעדנעם״ יװ ,ןענאמאר ,רעדניק עשידײ
 םעד ןפורעג טאה רע יװ ,״רעלעטשנוױרב רעד״ ,״ײװאלאס עלעסאי״ ,״ןרעטש
 ־אנאמ ,סעידעמאק ,סעמארד ,לדנײש ענײש ןוא לדנעמ םחנמ ןשיװצ ץנאט־וױרב

 ײנ־טלא ,עקװעלירתכ ןײז ,ןעגנאזעג־תױשעמ רעקיכלימ רעד היבט ןעצ ןיא ןגאל
 ,ךאנ ןוא ךאנ ןוא ךאנ ןוא ,תוגשה ענײלק טימ ךעלעשטנעמ ענײלק ,עקװעלירתכ

 •רעקלעפ יד ןשיװצ ןבעל ןשידײ ןופ עטכישעג עשירעלטםניק עלופ יד

 םמכילע־םולש ןופ טאטיצ א ךאנ ןעגנערב וצ ןטלאהקירוצ טשינ ךיז ןעק׳כ
 .ךיז ףיוא ןעמונעג קיניזטםװואב טאה רע סאװ ,ץלא, ףיוא קילב ןשידעלטםניק

 .״דיראי םענופ״ קרעװ שיפארגאיבאטיוא ןײז וצ ךיז רימ ןדנעװ לאמ א רעדיװ
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 ןײטשטאלג בקע

 םעד ןעמכילע־םולש ןופ ןלײצרעד טלאװעג טאה רעבײרש רעד םכילע־םולש
 ענײז ןעגעז םאד ״ןעײרעקצאצ ןרא ןעגנוצופאב ןא ,סעינאמערעצ ןא״ ,שטנעמ
 ,שטנעמ א ראפ ךעלרעװש זיא׳ס זא ,ןענאטשראפ טאה רע .רעטרעװ ענעגייא

 רע זא ״דגרדמ אזא וצ ןבײהפיוא ןענעק ךיז לאז רע ,ןײלא ךיז ןופ טדער םאװ
 .״םוקילבופ ןראפ ךיז ןענײפסיוא״ ןלעװ טשינ ןוא ןױםנ םעד ןײטשײב לאז

 ןלעװ־טשינ םעד ןיא ,תװינע רעד ןיא ,טײקכעלשטנעמ רעפיט רעד טימ ןוא
 ןײק ךיוא ״דיראי םענופ״ קרעװ שיפארגאיבאטיוא ןײז טאה — ןעגײפםיוא ךיז
 ,םכילע־םולש רעקיטפנוקוצ רעד ,םולש .רוטארעטיל־טלעװ רעד ןיא טשינ ןכײלג

 קידװעעז א ,לפעק ףראש ,טוג א טימ ,רעדניק עלא יװ ,רעפיטש א דניק א זיא
 ,ײרעבאמכאנ ןוא קימימ ,קםעטארג וצ גנוגײנ א ןוא רעיוא שילאקיזומ א ,גיוא

 ןיא .קלאפ ןשידײ ןופ ןינב בורו ןינמ בור םעד רעביא תולדג םוש ןא רעבא
 ,רבק ןיא קיור ןגילנײא ןעגאק טשינ לכיא״ ־טגאז ןוא ךיז רע טעב האװצ ןײז

 ,ןעמאנ ןײז ןקיבײאראפ הלילח ןלעוו ,״ןכאמ שיראנ ךיז ןלעװ םירבח ענײמ זא

 ןעמ זא ,ןלאפעגנײא טשינ רעכיז םיא זיא׳ם .ןטנעמונאמ םיא ראפ ןרעדאפ רעדא
 םאװ ,טלעװ עצנאג יד יװ ,ןגעלאק יוזא טשינ ,ןכאמ שיראנ אי אקװד ךיז טעװ
 עדײב יד ןיא ,דנאבראפ־ןטעױואם זיב לארשי תנידמ ןופ ,דובכ ןבעגפא םיא טעװ
 תופתושב לאמ א ןבאה ,שיסור ןוא תירבע — ערעײז תונושל יד סאװ ,רעדנעל
 דלעפ ןפיוא״ ימ עכעלרע סמכילע־םולש ןםילשםיוא טלאװעג שיגאלאעדיא ןוא

 .״ןושל־עמאמ ןופ
 םענופ״ קרעװ ןסיורג םעד ןופ תוױנע יד טגנילק קידתומימת ןוא ךעלרע
 טשינ ןיוש טילפ רעלטםניק רעד ןעװ ,דיראי ןופ םגעװקירוצ רעד .״דיראי
 ־פיוא ןזיװאב ךאנ םכילע־מולש טאה םגעװקירוצ ןפיוא רעבא ״קידײמשעג יוזא״
 ,דיראי ןפיוא קידנראפ ,םיא ןופ ןשטנעמ ערעגנײ םאװ ,ןעלרעפ עכלעזא ןבײלקוצ

 .ןעזראפ ןבאה
 ןבעל ןשידײ ןיא טעװ׳ס זיב ,ןפיולפא ךאנ ןלעװ׳ס ןראי לפיװ טםיױו רעװ
 טעװ ץכערק רעשידײ רעד זיב ןרעלײהםױא רעקידײרפ אזא ןעמוק רעדױו
 ךות ןיא טעװ ענײז דײרפ יד סאװ ,רעטכעלעג ןופ אכע אזא ןופ ןרעװ טײלגאב
 רעטםײרט ןסיורג םעד טאה םאװ ,רעיורט ןשידײ ןופ שרעדנא ףראש ןײז טשינ
 .ןבעל רעזדנוא ןופ ןשינעפיט עטסקירעיורט יד ןופ טקנעבעגםיורא םכילע־םולש

1959 
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 ןקילאיב וצ װירב עשיערבעה םמכילע־םולש

 טימ טדנײרפאב ךיז רע טאה ,ראי 43 ןעוועג טלא זיא םכילע־םולש ןעװ
 ןיוש ןעבעז עדײב רעבא ,29 ראי א ןופ ןאמרעגנױ א ןעװעג זיא סאװ ,ןקילאיב
 ןעמ .עכעלוױרב א ןעװעג זיא טפאשדנײרפ יד .רעבײרש עטמיראב־טלעװ ןעװעג
 ץנעדנאפםעראק רעד ןופ זיא ערעײז טפאשטנעאנ יד ןוא ןבירשעגכרוד ךיז טאה
 ,וױרב עמעראװ עכלעזא ןקילאיב ןבירשעג טאה םכילע־םולש זא ,ןםקאװעג יוזא

 טנגעגאב טאהעג טשינ ךאנ ךיז ןבאה עדײב שטאכ ,רעדורב ןרעגנײ א וצ יװ שממ
 ףיוא השעמ א םמכילע־םולש טצעזעגרעביא 1902 ןיא טאה קילאיב .םינפ לא םינפ
 ־קאדער יד טיורטראפנא טאה יקדאג םיםקאמ ןעמעװ ,םכילע־םולש ןוא שיערבעה
 ןײז ןטעבעג טאה ,רעבײרש עשיערבעה ןוא עשידײ ראפ ךובלמאז שיסור א ןופ עיצ
 ־רעכיב רעשיםור רעד סאװ ,ךובלמאז ןיא ןקילײטאב וצ ךיז ,קילאיב ,רבח ןרעגנײ

 .ןבעגםיורא ןיא ןטלאהעג טלאמעד טאה ״עינאנז״ גאלראפ

 טאהעג ,טפאשביל ץוחא ,טײצ רענעי וצ ןיוש ןבאה קילאיב ןוא םכילע־םולש
 ,זיא ,םכילע־םולש ,רבח רערעטלע רעד .ןרעדנא ןראפ רענײא ץרא־ךרד ןפיט א
 ןיא טאה רע ,רעבײרש־וױרב רעכעלטפאשנדײל א ןעװעג ,ליוװ ןסײװ רימ יװ
 ןקילאיב וצ טאה רע .םכילע־םולש — קיטש א טגײלעגנײרא דימת וױרב ענײז
 ־םולש ןעװעג ןענעז עדײב ןוא וױרב עשיערבעה ןוא װירב עשידײ ןבירשעג
 רעד ײב ןעמכילע־םולש ןטלאהעג טשינ לאמ ןײק טאה ךארפש יד ;קידמכילע

 .טײקידעבעל עשירעבײרש ןײז ןטכײלוצכרוד טרעטשעג טשינ םיא ןוא ןעפ

 טכעלטנםעראפ יאמ ןטפניפ םעד זיא ,״רמשמה לע״ גנוטײצ־לארשי רעד ןיא
 ןעמכילע־םולש ןשיװצ ץנעדנאפסעראק־בײהנא רעגעי ןופ וױרב לטגיב א ןראװעג
 ןעװ וליפא .1904 ןוא 1902 ןשיװצ ,עשיערבעה יד ןענעז וױרב יד .ןקילאיב ןוא
 ־טנפעראפ עײנ יד זיא ,ןראװעג טקורדעג רעירפ וװ־ץעגרע ןיוש ןענעז וױרב יד
 ןופ עטכישעג רעד וצ גארטײב רעמאזקרעמפיוא ןוא רעסיורג א יװ ײס גנוכעל
 ־נוא ןופ עיפארגאיב רעקידעבעל רעד וצ ,רוטארעטיל רעשידײ־שיערבעה דעד
 רעד וצ — ץלא ןופ רעקיטכיװ רשפא זיא סאד ןוא — ןוא רעקיסאלק ײװצ ערעזד
 ,תונושל עדײב ערעזדנוא ןשיװצ טפאשהבורק־המשנ רעקידלאװג רעד ןופ עידוטש

 ־בעה םמכילע־םולש .טקעלפטנא ךײלג םע ןבאה םכילע־םולש ןוא עלעדנעמ יװ
 ביוא ,ןוא רעםיז ךס א ,שיערבעה ןקידהיחמ א ףיוא ןבירשעג ןענעז וױרב עשיער
 .טײצ רעזדנזא ןופ שיערבעה־ןםאג רעטםקידעבעל רעד יװ ,רעקידעבעל ,טליװ ריא

 טשינ טריצודארפער ןושל סאד ,סעומש רעקידעבעל ןענעז וױרב םמכילע־םולש
 ןשידײ םעד טימ ,עימאנאיזיפ עשידײ עצנאג יד ראנ ,ליומ עשידײ סאד ראנ

 .קיטכיל ןרעטש םעד טכאמ םאװ ,לכיימש ןרעײט םעד טימ ןוא ןרעטש
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 ןײטשטאלג בקעי

 ־בוא יװ תנוא טזיױו םאװ ,עידוטש רעקיטכױו א ראפ לאירעטאמ זיא׳ם
 דײ וקיכארפשײװצ םעד ראפ חסונ םעד טלעטשעגנײא ןבאה רעקיסאלק ערעזד
 ־םולש ןיא טײקכײװ עשידײ עקיזאד יד .ןטײצ עלא ראפ ןוא טײצ רעזדנוא ןופ
 ןשידײ ןופ םעטיר ןלופ םעד ראפ ךיז טימ טלעטש ,וױרב עשיערבעה סמכילע
 ןופ ךשמה רענעסירעגרעביא־טשינ רעד טגיל שיערבעה אזא ןיא אקװד .ןושל
 ,בײהנא רעקיײנםנופ א טשינ ,עטכישעג רעשידײ רעצנאג רעד ךרוד דײר עשידײ

 .ךשמה רעטלעטשעגפא טשינ לאמ ןײק א ראנ

 ךם א ראג ןופ טנאםערעטניא שוריפב רעבא זיא וױרב עשיערבעה לטניב םאד
 טשינ ךעלנעזרעפ רעבײרש ײװצ יד ךיז ןבאה ,טגאזעג רעירפ יװ .ןטקנופדנאטש
 רעשירעלטםניק רעד ןיא טפאשרעדורב ערעדנוזאב אזא ןאראפ רעבא ,טבעקעג
 עתמא ןעװעג ןטלאװ ײז יװ ,רעלטםניק עשיטנעטיוא טרעטנענרעד םאװ ,טלעװ
 טרעטיצ רבח רערעטלע רעד יװ ןעמ טעז וױרב סמכילע־מולש ןיא .רעדירב

 .טײקמעראװ טימ םורא םיא טלגניר ןוא רבח ןרעגנײ ןײז רעביא שממ

 ראי קיצכעז א ןופ ליטס־טפאשדנײרפ רעד טנאסערעטניא לעיצעפם זיא׳ס
 ־סעראק עכעלטפאשדנײרפ יד .חסונ רעטריזילאוטקעלעטניא־טשינ רעד ,קירוצ
 ,עיצאזירארעטיל םוש ןא ,טײקכעלמיטםקלאפ וצ טגײגעג רעכיג זיא ץגעדנאפ

 ־מולש לײװ ,ראפרעד זיולב ראנ טשינ זיא׳ס .טײקשירארעטיל ןופ לעטשנא רעדא
 עשידײ .רוד ןײז ןופ קורדסיוא רעד ןעװעג זיא רע .ןבירשעג װירב יד טאה םכילע
 ־ראפ ןוא טכעלמיטםקלאפראפ טפאשדנײרפ רעײז ןבאה רעבײרש עשיערבעה ןוא
 ־עגסיוא ןייק ןעװעג טשינ זיא׳ס .ךעלדײש ןיא ןטלאהאב טשינ ןדא טהחפשמ
 ,ןשטנעמ ןופ גנופינקראפ עתמא ןא ראנ ,עקידתױנפ ןײק ,טפאשדנײרפ עטנכער
 ןוא תולעמ עסיורג סנרעדנא םעד רענײא טרעדנוװאב קיטכירפױא ןבאה סאװ

 •קלאפ םעד ןעקנעש וצ דנאטשמיא זיא רעדעי םאװ ,תונתמ

 ־אפלא ןא טימ טײקיטעט עשירארעטיל ןײז ןביוהעגנא טאה מכילע־םולש
 ,טרעסערגראפ ,טרעסעבראפ תוללק םעמאמפיטש ןײז טאה רע .קינהללק ןשיטעב

 ־נא־תוללק יד .רדם־תיב־ףלא ןא ןיא טלעטשעגםיוא ןוא טריזיליטס ,טריליטסיד
 ןוא טנעה םעמאמפיטש ןײז ןיא ןלאפעג רעבא זיא רבחמ ןגנױ םעד ןופ עיגאלאמ
 יד רעבא .םינפ־תלבק ןתמא םעד ףיוא טכירעג ךיז טאה םולש רענײלק רעד
 ןוא גנונעדרא רעשידאטעמ רעד ןופ ןראװעג טרעטםײגאב יוזא זיא עמאמפיטש
 ׳תוללק עריא ןופ טײקכעלצונ רעכעלגעט־גאט רעטרילאטעד ,רעטלעטשעגסיוא
 ריא ראפ גנומערנײא־רעטכעלעג עכעלרעדנװו יד ןעזרעד לאמ א טימ טאה יז זא
 טבעקעג טשינ ןוא טכאלעג ןוא טכאלעג טאה יז זא ,גנורעטיבראפ רעקידענעדײ
 ־אמוה א יװ םאש רעטשרע םמכילע־םולש ןעװעג זיא םאד .ןכאל וצ ןרעהפיוא
 עטרעטיבראפ א ןעמעננײא וליפא ןעמ ןעק ראמוה טימ זא ,ןעזרעד טאה רע ,טסיר
 ןעמוקאב ןבאה תוללק עריא יװ ןעז וצ טאהעג האנה טאה סאװ ,עמאמפיטש

 •ןוקית א
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 לאמ וײק ןעמכילע־םולש ײב זיא תוללק יד ןופ םעט רעשידײ רעקיזאד רעד
 ליומ ןיא טגײלעגנײרא לאמ ןײא טשינ ײז טאה רע .ןראװעג טפעװעגסיוא טשינ
 ־דליב דעשיקלאפ רעײז ןופ תולעפתה טפאבעג ןײלא ןוא רעבײװ ענײז ןופ ןײרא

 .טײקכעל

 רעביירש עטנאקאב־טשינ ךעלנעזרעפ ײװצ זא ,ןלעטשראפ טשינ ךיז ןעק ןעמ
 ,ץנעדנאפסעראק ןיא ןרעװ טנעאנ קידהמשנ יוזא גאט ןקיטנײה םײב ךיז ןלאז

 תמחמ לאז רבח רעדעטלע רעד זא ,ןלעטשראפ ךיז ןעמ ןאק רעקינײװ ךאנ רעבא
 .רערעדנא רעד ךאנ הללק עפראש ןײא רבח ןרעגנײ םעד ןעלבמיצנײרא טפאשביל

 ײז ,שיערבעה־םכילע־םולש ןצנאג םעד ןיא ןײרא טוג ךיז ״ןעזנארג״ תוללק יד
 שממ ,ןלײפ עשידײ עכעלדעשמוא יװ ןלאפ ײז ןוא םעװקאב ץנאג םיוא ךיז ןגײל

 ,תוכרב יװ

 טקישעג טאיה םכילע־מולש תוללק לקעפ א ראפ םאװ ,ןעז רעטעפש ןלעװ רימ
 ןופ ןסײרוצפא רעװש ךיז זיא׳ם רעבא ,ןטײהנגעלעג ערעסאװ ײב ןוא ןקילאיב
 עטנאסערעטניא ןא סעפע ןאראפ זיא םוטעמוא םאװ ,װירב לטניב םענײלק םעד
 טימ זיא קילאיב ןעװ .ןרעדנא םוצ רבחמ ןײא ןופ גנוקרעמאג ״עשיטקארפ״
 ״הפוצה״ יװ רעכיבלמאז ײװצ עכלעזא ןופ ראטקאדער־טעמכ רעד ןראװעג לאמ א
 לײװ ,אנקמ טשינ ראג םיא זיא רע זא ,םכילע־םולש םיא טבײרש ,״הולשה״ ןוא
 ,קילאיב רעלטסניק םעד ףיוא לוע רערעװש א ןרעװ טעװ לוטש־ראטקאדער יד

 ןריובעג ךאנ רע טעװ רשפא ׳טשינ ךאנ רימ ןבאה קילאיב ןטײװצ ןײק״ — ןוא
 .״ןראװעג ןרױבעג טשינ ךאנ רע זיא ליױורעד רעבא ,ןרעװ

 שידײ ,קירוצ ראי קיצכעז טימ ןצנאג ןיא ,1904 ןיא ךאנ טפור םכילע־םולש
 םיא ןאק רענײק לײװ ,טפאשביל ראנ ,לוזלז ןײק משינ זיא׳ם רעבא .ןאגראשז —

 .ןסײרקעװא ןוא ןדערפא ״ןאגראשז״ ןײז ןופ טשינ
 ־ראשז״ ןיא ןרעװ טקורדעג רעירפ ןגעמ ןכאז ענײז זא ,טײטשאב םכילע־םולש
 רענזיולק רעבא .שיערבעה ףיוא ןצעזרעביא ןײלא ײז רע לאז רעטעפש ןוא ״ןאג

 .טשינ ןפוא םושב ליװ ןוא טראפשעגנײא ךיז טאה

 םכילע־םולש טבײרש ,״ןשטנעמ עכלעזא ןײטשראפ וצ ןא טשינ בײה ךיא״
 ןעגנולײצרעד ענײמ זא ,ײז םע טרא סאװ״ ,ןקילאיב וצ ווירב ןטײװצ ןײז ןיא
 ענײמ ז ךארפש רעדנא ןא ןיא רעדא ,ןאגראשז ןיא ןראװעג טקורדעג רעירפ ןענעז
 רעביא ץעז ךיא זא ,ךיא .ןעגנוצעזרעביא עטושפ ןײק טשיג ןענעז ןעגנוצעזרעביא
 אזא זיולב ןוא ,ײנ סאד ןופ רעביא םע ךיא ףאש ,גנולײצרעד ענעגײא ןא סנײמ

 .״דום ןקיזאד םעד ןײטשראפ טסעװ וד יװ שטנעמ

 ״ןעײרשעג״ ענײז ףיוא ןקילאיב םכילע־םולש טרעפטנע ,װירב ןטירד םעד ןיא
 .״חולשה״ םעד ראפ סעפע ןקיש וצ ךײלג

 ןײד .ןקישוצ םעפע ריד ךיא לעװ לםיב א וצ טראװ ? ןקיש ךיא לאז סאװ״
 טעװ חור רעד .רערעײט ןײמ ,ןעײרש וטסלאז ןײצ יד ףיוא — םיורג זיא ײרשעג
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 דיחי־ןב א ראטקאדער א ןעזעג טשינ לאמ ןײק באה׳כ .״חולשה״ ץיד ןפאכ טשינ
 א ןוא עגושמ עקשטעפאק א דיוא ןיב ןײלא ךיא .טםיב וד יװ םענעגושמ א ןוא
 טשינ וטםיב ןעמבילע־םולש ןופ״... רעטײװ לסיב א ןוא •״בײװ ןײמ ייב דיחי־ןב

 .״ןעגנוצעזרעביא ןגירק וצ הלוח

 ־םולש ,תוללק עשידיי ןיא טקירדעגסיוא ןלײפ־טפאשביל עטשרע יד ןעעז רימ
 טעװעלאשז ,דנײרפ ןטנאקאב־טשינ ץיז טימ רעטנענ לאמ א סאװ טרעװ םכילע

 יד .לוױרב שיערבעה א ןופ ןטימ עמאס ןיא ׳הללק עשידײ ןײק טשינ םיא רע
 יװ זיא ןוא שיערבעה םענייר א ףיוא טצעזעגרעביא ,ךיז טײטשראפ ,זיא הללק
 .ךארפש ןופ טײקנײר רעד ןיא טיהעגפא םכילע־םולש זיא ללכב .לטנעמיד א

 טעב ,רצױ ןופ רעדא רודיס ןופ קורדסיוא ןא םיורא םיא ײב דיז טפאכ רעמאט
 — טשינ טדאש סאװ ,הצילמ לםיב א טימ ןצונאב וצ דיז שינעביולרעד רע

 .״רבח ןטלא ןא ןופ הצילמ״

 לפטמ ליפ וצ טשינ ךיז לאז רע זא ,ןבירשעג קילאיב םיא טאה רעמאט ןוא
 שיערבעה עטםאבעלאב יד ןבאה ןעניז ןיא ךיוא לאז רע זא /׳החפש״ רעד טימ ןײז
 םיא טגנאלרעד ,״ןא םיא טפאכ קשח רעד ןעװ״ ,זיולב החפש רעד וצ ןײג ןוא
 שרעדנא ןא ןפאכנײרא רימ ײב וטםעװ ׳החפש, רעד ראפ !קםפ א םכילע־םולש
 ןײד ראפ דובכ טימ ה״יא ןבארגאב ךיד דיא לעװ ,טײצ ןבאה לעװ׳כ זא .לאמ

 .״׳החפש,

 קילאיב םאװ ,זגורב טשרמולכמ םכילע־םולש זיא וױרב ןקידרעטיױו א ןיא
 ןײמ ,רעײפ ןפיוא וטסלאז ןענערב״ .סעגארפ עכעלטע ףיוא טשינ םיא טרעפטע
 ץעפוהעי ןיא חםפ ברע זדנוא ײב זיא׳ם ,קילאיב ,ןײרא דרע׳רד ןיא ײג .רערעײט
 ךאנ באה׳כ ןוא ץעפוהעי ןיא חםפ ברע ...פאק ןפיוא ןליוק רימ טםטיש וד ןוא
 ,גוגעג ךיא באה תורצ .תוםוכ עברא ןײק ,תםורח ץיק ,רורמ ןײק ,תוצמ ןײק טשיג

 ןיא — ״ןמאו ןמא ,לארשי קלאפ ןצנאג ןשיװצ ןרעה וצ ריד ןופ עקיבלעז סאד
 ןצנאג םעד םיורא זאל׳כ .ןעלדנעמ םחנמ ריא וצ װירב סלדנײש ענײש ןופ ליטפ
 טלאמעד ןענעז םאװ ,ןלאנרושז יד ןגעװ ,וױרב יד ןופ טנורגרעטניה ןכעלטכישעג
 ־סיורא םײב ןטלאהעג טאה ןעמ םאװ ,גנוטײצ רעשידײ רעד ןגעװ ןוא ןענישרעד
 רעד .״האלו לחר ,הקבר ,הרש תוהמא ערעזדנוא ןופ ךארפש רעד ףיוא״ ןבעג
 םכילע־םולש .םערעטניא ןרעדגוזאב א ןופ ןײלא דיז ראפ זיא לײט רעכעלטכישעג
 טעב רע ןוא שיערבעה ףיוא לעניגירא ןבירשעג ,ןקילאיב גנולײצרעד א טקיש
 רעגעלראפ א טניפעג קילאיב .ןושל םאד ןכאמ טכערוצ לסיב א לאז רע זא ,םיא
 ,רעגעלראפ א ,שיערבעה ףיוא טצעזעגרעביא ,תושעמ ךוב א סמכילע־םולש ראפ

 ־פעקס רעײז זיא םכילע־םולש ןוא םיוראפ ראראנאה א ןלאצ וצ טײרג זיא םאװ
 .טלעג ןפראװםיורא לאז םאװ ,דײ אזא ךיז טניפעג םע זא ,שיט

 עמעראװ יד קורדסיוא םוצ דימת וױרב יד ןיא טמוק רקיע רעד רעבא
 ץיז ראפ טגאמראפ טאה םכילע־םולש םאװ ,גנונעקרענא עפיט ןוא טפאשרבח
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 טלעפ טראד זא ,טקרעמאב רע רעבא ,גנולײצרעד א םיא טקיש רע .רבח ןרעגנײ
 יד ןיא ןעמענ םע לאז רע זא ,ןקילאיב טעב רע ןוא ״רעפעפ ןוא ץלאז״ לסיב א

 .ןײרא טנעה

 .טעאפ רערעײט ,רוטארעטיל רעזדגוא ןיא ןכײלג ןײד אטשינ זיא׳ס ליױו״

 ,ךיז ןופ ןזאלב טשינ יוזא טסלאז ןוא םיורג וצ ןטלאה טשינ ךיז טסלאז רעבא

 דער .ןדײ ײב ,וד יװ ןטעאפ עכלעזא גונעג ןעזעג ,םשה ךורב ,ןבאה רימ לײװ
 .״השעמ יד יוזא טשינ זיא׳ס .ךיד טפאכ חור רעד זא ,ןײא טשינ ךיז

 ןגעװטםעד ןופ״ .םוטפירקס־טסאפ א טשרע טמוק קירק־ןוא־ןיה אזא ךאנ ןוא
 .ריד ןופ ערעסערג ןאראפ ןענעז׳ם שטאכ ,סיורג רעײז טסיב וד זא ,וטסגעמ ןסיװ

 ןפיוא רעקיצנײא רעד טשינ טסיב .םוטעמוא אד ןענעז רעבײרש ןוא רעטכיד
 .״ןאראפ ןוא ןאראפ .דיראי

 ,סקעלפמאק םוש ןײק ןופ טשינ טדײל רעבײדשױױרב רעד םכילע־םולש

 ־נדײל ןײז ןופ פא טשינ ןעײטש סאװ ,וױרב עשיערבעה ענײז טבײרש רע תעב
 ץיז ראפ טײצ טאהעג טאה דע יוזא יװ .ץנעדנאפסעראק רעשידײ רעכעלטפאש
 טבײדשאב רע יװ טא .שיגעטער א זיא ,ןילוח־תחיש ןשירעבײרש ןקיטראסיורג
 ,קילאיב יוא״ :עיגאװעראה עשירעבײרש ערעװש ןײז וױרב ענײז ןופ םענײא ןיא

 ,,גאט,ןוא ׳דנײרפ,ןעגנוטײצ יױוצ יד ראפ טעברא רעקידנעטש ןײמ ץוחא .קילאיב
 ןראפ ןעגנולײצרעד עלעיצעפם ײװצ חספ ףיוא ןטײרגוצ טזומעג ךאג ךיא ןבאה
 ןיא ׳םערפסקע, ןראפ גנולײצרעד ןײא ,׳דנײרפ, ןראפ ןעגנולײצרעד ײװצ ,׳גאט.
 באה ײז ןופ ןוא קדאי־ױנ ןיא ןעגנוטײצ ײװצ ראפ ןעגנולײצרעד יױוצ ,ןאדגאל
 ־שודוב, ןוא ׳דאכםאװ, ןראפ ןעגנולײצרעד ײװצ שיסור ףיוא טצעזעגרעביא ךיא
 לאז׳כ אקװד טסליװ וד ןוא .׳הפוצה, ראפ שדוק־ןושל ףיוא ענײא ןוא ׳טםאנשט

 .״ןיוש — אקװד ןוא ןטםעב ןופ אקווד ןוא ןטײרג ןופ ןקיש ריד

26.6.64 
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 קירוצ ראי קיצפופ טימ טירט עטשרע

 רעמונ רעטשרע רעד ןענישרעד זיא 1906 ץרעמ ןטם30 םעד קיטײרפ
 ״ןאיצקאדער״ רעד רעטנוא ,טאמראפ־ארמג ןקיזיר ןיא ,״רעפמעק רעשידיא רעד״
 רע זיא ןײלא ריפאפ ןיא ןוא טנעם ןײא טסאקעג טאה רעמונ א .רמרמ .ק ןופ
 ־אליפ ןיא ןעװעג זיא עיצקאדער רעד ןופ םערדא רעד .האיצמ עםיורג א ןעװעג
 ץנאג א ךאנ ,זיא רעטעפש ראי פאנק א .טירטם רעטירד טואס 614 ףיוא ,עיפלעד
 ןוא קראי־ױנ ןײק ןראװעג ןגארטעגרעבירא עיצקאדער יד ,תעדה־בושי ןקראטש

 .טירטס ןאסרעפעשזד 12 ףױא ןענישרעד ןיוש זיא רעמונ רעטס43 רעד

 ןוא ,ןאט ןכעלטכישעג םעד טא ןיא ,ןצעזוצראפ ןעװעג רעװש גונעג טלאװ
 טירט עטשרע יד םורא ןפמאק עכעלרעםיוא ןוא עכעלרעניא יד ןעגעכײצראפ וצ
 עשירעפמעק־שידײ ןײז ךעלבעטשכוב ןעמונעג שוריפב טאה סאװ ,״רעפמעק״ ןופ
 ושזד יהד״ גנוצעזרעביא רעשילגנע רעשימטיר רעד ןופ ןעז ןאק׳מ יװ ,עלאר
 .״טנאטילימ ושזד יהד״ אקװד ראנ ,״ושזד טנאטילימ יהד״ טשינ :״טנאטילימ

 יד ןקיטסעפאב טלאװעג ןפוא אזא ףיוא טאה רעיוא שילאקיזומ א טימ רעצעמע
 טריצאב ןעװעג ראי קידכעלײק ץנאג א זיא סאװ ,״רעפמעק״ ןופ טײקשיטנאטילימ
 ־וצסיוא טײקיטײנ רעד ףיוא זמר א אמתםמ ,דימש ןשידײ ןטלדרעבאב א טימ
 רעד״ ןעמאנ רעד ,לאנרושז םעד ןופ ןיורק יד לײװ ו לרוג םענעגײא םעד ןדימש
 םעד טימ טײז רעטכער רעד ףיוא ,טריצעגמורא ןעװעג זיא ״רעפמעק רעשידײ
 ־ארפ םעד טימ טײז רעקניל רעד ףיוא ןוא ,״יל ימ יל ינא ןיא םא״ ןשיערבעה

 .״ןברעװרע טײהײרפ ןײד וטםעװ ףמאק ןיא״ טראװגאלש ןשיראטעל

 ,גנאגראי ןטײװצ םײב ןדנװושראפ זיא רעמאה ןטימ דימש רעשידײ רעד

 ,ןבאה םירבח יד םגה ,״רעפמעק״ םעד טכאװאב ץלא ךאנ טאה טםײג ןײז רעבא
 רעשילאבמיס ןײז ףיוא טקוקעג טשינ ,זיא דימש רעד זא ,ןעזעגנײא ,םיוא טזײװ
 ןיא טאיראטעלארפ ןשידײ םעד ראפ שיטסירעטקאראכ קראטש טשינ ,עלאר
 דראב יד טשינ ןוא ךאפ שימײה קילאמא, ןא יװ ײרעדימש טשינ — עקירעמא
 דלעפנעזאר םיראמ סאװ ,רעטעברא־לדאנ ןשידײ ןופ רעצ םעד טלגיפשעגפא ןבאה
 ־וקקירוצ טעפש א ןוא מײה רעד ןופ םענעבירטעגסױרא־ירפ א ןעזעג םיא טאה

 .״קילב א״ סעלעגנײ ןײז ןוא ״בײל ןגײא ןײז״ דמערפ זיא׳ס ןעמעװ ,ןקידנעמ

 ־אטםיה רעליק רעד ןײז וצ ןבעגעגנײא טשינ ןפוא םושב רימ ךיז טאה׳ס
 ראפ ןבאה סאװ ,״רעפמעק״ גנעגראי ײװצ עטשרע יד ןופ רערעטעלב רעשיר
 ןוא עקיביולג עטשרע ןופ דײרפ רעקיטכילנדישראפ א טימ טנײשעגפיוא רימ
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 סעמעט עטײרג ףיוא

 םוטעמוא טאה׳ס ןוא שינעבעלרעביא עפיט א ןעװעג רימ דאפ זיא׳ס .טירט ערעכיז
 ךעלגעממוא ןעװעג זיא׳ס זא ,ןריט ןוא ןרעיוט עקידריװקרעמ ליפ יוזא טנפעעג
 ־נאטילימ א ןופ דליב ןשירענאיפ םענײמעגלא םעד ףיוא ןרירטנעצנאק וצ ךיז
 עשידײ ףיוא ןפמאק ״עטדימשעגסיוא״ ענײז ץוחא טאה סאװ ,״רעפמעק״ ןשיט
 .טראװ ןשידײ ןופ תובישח רעד ראפ דיוא טפמעקעג ,סעדאקיראב עשיטלעװ ןוא

 ןיא ןראװעג ןרױבעג תמאב קירוצ ראי קיצפופ טימ זיא ״רעפמעק רעשידיא רעד״
 רעשיטםילאנרושז רעשילאראמ ןופ לקניװ א ןראװעג ךײלג זיא רע לײװ ,טײקנײר
 עשימעלאפ עטנאגעלע ,תױרחא רעשידײ רעגולק ןוא רענעביוהרעד ,טײקנטיהעגפא
 ,טקאפ רעד .ץנארעלאט רעקיטכורפ ןוא רעשירעפעש רענעטלעז א ןוא ןרינאמ

 ,תולעמ ״ענעריובעגנײא״ עלא יד טימ ןעמוקעג ךײלג זיא ״רעפמעק״ רעד סאװ

 רעכעלטפעשעג רעד ןגעק ףמאק א טלעטשעגראפ ךיז טימ אליממ ןיוש טאה
 עקידנםישקירוצ טימ טאה םאװ ,רעשיטסילאיצאס רעד וליפא ,עסערפ רעשידײ

 .עיצאלוקריצ ראפ טפמעקעג ןײז־ילכ עשירעבײלקםיוא־טשינ

 ךרוד ריצאפש א טפאכ ןעמ ןעװ ,סעײלא עקיטײז ליפיוזא דיז ןקעלפטנא׳ם
 ־עכײצראפ ץלא ןוא ןײז םוטעמוא ךיז טליװ׳ם זא ,1907 ןוא 1906 ןופ ןרעמונ יד
 ־עג זיא׳ם ,ץײר ןלעיצעפס א טגאמראפ עטכישעג עטליקעגפא־טשינ־ךאנ .ןענ
 רעד ןיא קעװא ןיוש ןעגעז ןדלעה ךם א שטאכ ,ןבעל טימ טרעטאלפ םאװ ,עטכיש
 גנאג ןכעלטנכעװ ןקידעבעל ןיא ,ןגיוא ערעזדנוא ראפ רעבא ןענעז ײז .טײקיבײא
 ךעלדנעטשראפ ,שירפ זיא לגנארעג רעטשטנעבעג רעײז ןוא ,ליצ ןםיורג א וצ
 א זיא׳ס .קידנסײרטימ ןוא קידנפאכראפ — רקיע רעד ןוא — ,שיטאמארד ןוא
 ׳רענײא רעדעי ןוא !סענעצם־ןסאמ ןופ ןוא ןדלעה ןופ ליפש רעטםנרע־זעידנארג
 •עלאר עקידנטײדאב א טליפש ,עניב רעד ףיוא ןעגײשרעד טשינ לאז רע קינײװ יװ

 ןעמ טעטעיפ לפיװ טימ רעבא ,ןאגראשז ןסײהעג ךאנ טלאמעד טאה שידײ
 ןעװ ,ןצרפ .ל .י טעװענאשעג טשינ וליפא טאה ןעמ * ןאגראשז טקידײטראפ טאה
 לקאװ א ךיז ,ןראטאלימיםא טימ הפיםא ןא ײב טאה רע זא ,טכאדעג ךיז טאה׳ם
 ךיג זיא ״רעפמעק״ רעד .ןםאמ־םקלאפ יד ןופ ןושל םוצ טפאשביל ןײז ןיא ןאטעג
 זיא׳ם .גגאגפיוא ריא ןיא רוטארעטיל רעשידײ רעד ראפ טרא־לגיפש סאד ןראװעג
 טשינ זיא סאװ ,רוטארעטיל רעזדנוא ןיא ןעמאנ רעםיורג ןײא ןײק אטשיג תמאב
 ,״רעפמעק״ םוצ 1907 ןוא 1906 ןראי יד ךרוד ,רעטעפש רעדא רעירפ ,ןעמוקעג

 טאה׳מ םאװ ,דײר ערעכיזמוא טימ טשרע רעװ ןוא טראװ קיטראפ ןײז טימ רעװ
 .גאזוצ ןקידעבעל א ןעזרעד ײז ןיא לאז׳מ איבנ א ןײז טפראדאב

 ראנ ךימ ביל וד ,ערעײט
 ,ןײמ טםיב וד םאד גאז ןוא

 טלעװ רעצנאג רעד ףיוא ןאד לעװ׳כ
 .ןײז דיגנ רעטםערג רעד
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 ןייטשטאלג בקעי

 ,ןאמרעגנױ רעקיראי־קיצנאװצ ןוא ײװצ א ןעגנוזעג טלאמעד טאה יוזא

 ינאמ רעד ןראװעג ,רעטעפש ראי טכא טימ םיוק ,ןפוא ןשיגאמ א ףיוא זיא סאװ
 רעשידײ רעד ױא לטיפאק םיורג א ןבײהוצנא ןעװעג טרעשאב זיא׳ס ןעמעװ ,בײל
 טלעטשעג רעפעטשנשאמאק רעקנאלש רעד טאה 1906 ןיא רעבא .רוטארעטיל
 עכלעזא טקורדעג רע טאה ןעמארג־עביל ץוח ןוא ״רעפמעק״ ןיא טירט עשידניק

 ־ןזרעפ ״עשיראטעלארפ־/

 ךיז טבײה ,ךיז טבײה עשז־ונ
 ,טנעה עגנױ ענײמ

 טרעגלאװ וצ ,טכערב וצ ןוא
 •טנעװ עגנע עזיד

 ־ילאטסירקעגםיוא תורוש עשימאק עכלעזא ןופ רעטעפש ךיז טאה סע יוזא יװ
 עיולב עליטשנביוט״ עשילאקיזומ יד ןופ בײל ינאמ רעטרעטיצעצ רעד טריז
 רעד יװ שינעטער רענעלק ןײק טשינ ;שינעטער סיורג א זיא ,״ןדנוטש־דנעבא
 םינמים ןעזעג טראפ טעאפ ןגנױ ןיא טאה ״רעפמעק״ ןופ עיצקאדער יד םאװ ,טקאפ

 .גנולקיװטנא רעקיטפנוקוצ ןײז ןופ

 ,רעדיל עטשרע ענײז טקישעג עטיל ןופ טאה ןראהנײא דוד רעקיראי־גס רעד

 ־רעטעפש ןײז ףיוא זײװנא רעטםדנימ רעד ןעװעג טשינ ךיוא ךאנ זיא ײז ןיא ןוא
 ׳עלעקזאירעב לאנאיצאנ ןײז ןופ ןאט ןקידהליפת ןוא ןקידנגיװראפ־םורפ ,ןקיד
 ןיא ,תמא ׳טרא ןא ןבעגעג ׳ןבײל ינאמ יװ ,״רעפמעק״ רעד טאה םיא ךיוא רעבא

 .ןוװרפ־טנגױ ערעײז ראפ ,טפירש ןקידהגרדמ־טיױוצ ,םענײלק
 םאװ ,טאלבנעזיור .ה ןעװעג טלאמעד זיא ״רעפמעק״ ןופ טעאפ־ףיוה רעד
 ןצנאג ןטימ טשינ ,רעדיל עטרעכעפעצ ןוא עגנאל ,עטײרב ענײז ןבירשעג טאה
 שזא ,דײם טםיא רעד ןופ טײװ ןוא טדמערפראפ ראנ ,דײס טםיא רעד ףיוא ראכ
 ־ױנ רעשידײ רעד ןופ טײװ יוזא ןעװעג טײצ רענעי וצ זיא סאװ ,םרעקנאי ןיא
 טרעטשעג טשינ םיא טאה םאד רעבא .סעלעשזנא־םאל ןײז רעטציא יװ ׳קראי
 םענעגײא םנדײז םעד ןיא ׳ןעלעדנעמ ןופ טײקםיורג יד ןצאש וצ ןזרעפ ןיא

 ;חםונ ןקידמירפס רכומ

 ;לםיב א ןאפש א ןא ראנ טקוק

 ,לדנעב א טראד ׳לקירטש א אד

 !יתובר ,טאש — רעםײמש רעד ןוא

 .לדנעמ ׳ר רעקשטעטלא רעד זיא׳ם

 קידרעדיל־ןדישראפ ןוא ליפ יוזא ,װיטקודארפ יוזא ןעװעג טשינ זיא רענײק
 ־עג טאה םאװ ,שאוהי רעטצעשעג קראטש רעד טשינ וליפא ,טאלבנעזיור .ה יװ
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 סעםעט עטײרג ףיוא

 ־רעטעפש רעד ןופ •רעװנעד ןקידנלײה־ןעגנול ןופ רעדיל עטלײצעג ענײז טקיש
 ענײז .ץראװש .י .י ןעמוקעג רעטספײר עמאס רעד זיא ״עגגױ״ עפורג רעקיד
 .רעדיל ענעםקאװרעד ענײז ןופ טאמארא לקיטש א טגאמראפ ךײלג ןבאה רעדיל

 רע טאה רוטארעטיל רעשיערבעה רעד ןופ רעצעזרעביא ןא ןופ ערעיראק ןײז
 ןטכא ןופ רעמונ םעד ןיא ןוא ,טײקיניזטס .װאב רעירפ טימ ןביוהעגנא ךיוא
 ,גנאגראי ןטשרע ןופ רעמונ רעטס46 רעד ןעװעג ךאנ זיא סאװ ,1907 ראורבעפ

 .״דימתמה״ םקילאיב ןופ גנוצעזרעביא םצראװש .י .י טקורדעגפא ןיוש זיא

 רעדײא ךאנ ,רעדיל עטשרע ענײז טקישעג װעשטאלז ןופ טאה רעבמיא .י .ש
 ־עטכיד םעד ףיוא .״עקרתסא״ ןופ רעטכיד רעד יװ טכאמעג טמיראב ךיז טאה רע
 עטלוב ץנאג יד ןענײשרעד וצ ןביוהעגנא ךיוא טאה ״רעפמעק׳, ןופ חרזמ ןשיר
 רעלדא .י .קנאב ףםױ טעאפ־םקלאפ ןקידװעליפש ןוא ןטנאסערעטניא ןא ןופ רוגיפ
 א ןופ רעציזאבטוג ןוא רבחמ רעד ןעװעג ,1907 ןיא ,טלאמעד ןיוש זיא סאװ

 .״רעפמעק״ ןיא טםאג רעטפא ןא ןעװעג ךיוא זיא גנולמאז־רעדיל רעצנאג

 םוצ ןסירעג ךיז ןבאה טײלעגנױ עשידײ ןעװ ,טײצ א ןעװעג ללכב זיא׳ם
 ןוא ״ןטםאק־וױרב״ ןקיטלאמעד םעד ןענעײל וצ יאדכ זיא׳ם •טראװ ןשירעטכיד
 ןעװעג זיא ״ןרעװ טקורדעג טשינ טעװ׳ם״ גנולײטפא עקידתוירזכא יד זא ,ןעז
 ןבאה ןדײ רעטרעדנוה .ןגיוא יד ראפ ןעלדניװש שזא טמענ׳ם זא ,עקידעפש א
 ןוא ,תודיחיב ןוא רוביצב גנאזעג ןופ הפוקת א ןעװעג זיא׳ס .רעדיל ןבירשעג
 וליפא ״רעפמעק״ ןיא טלאמעד ןעניפעג רימ סאװ ,רעדנוװ ץיק טשינ זיא׳ס

 :ןסנאנא ״״עשיטעאפ״

 ,טעפש ןכאמ ןוא ןכאל וצ טשינ

 ,טעפ ןוא ןײש ןרעוו טעװ ריא זא

 (.ג .י — טײקטעפ טימ טמעראעג ןמגנאגמג זיא טײקנײש)
 ,טענארב רעדא םײװ ןײז טגעמ ריא

 טעלג א ןוא שוק ןײא יורפ רעײא ןופ
 טעז יד ןבאה ןוא קירעגנוה ןײז טשינ

 ,טענגאמ א יװ יורפ עדעי ןעיצוצ טלאז ריא

 .טעלפ ןטסנעש ןיא ןעניוװ טלאז ריא ןוא

 םעד ןופ רעזײטרעװדא םײב ןפיוק זיולב ןעמ ףראד ןכײרגרעד וצ ץלא סאד ידכ
 — שילגנע ףיוא ,״טעלג״ ןײז טעװ ןעמ ןוא ״טעה״ א — םנאנא ןשיטעאפ ןקיזאד

 .םארג םוצ יבא ,״תיט״ א טימ ,סע טםײה ,ןדירפוצ

 עקיטפערק סתובשחמ לעב ןענישרעד טלאמעד ןיוש ןענעז ״רעפמעק״ ןיא
 לאנרושז ןופ ןרעמונ עטשרע יד ןיא טאה רע .ןעלקיטרא עשיטעטיראטיוא ןוא
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 ־עגםיורא טאה םאד ןוא גנוטםעפ־ןידראג רעד ףיוא ׳םי טײז רענעי ןופ ,ןסאשעג
 לעב טרעפטנעעג טאה םאװ ,גנוקידײטראפ עטכארטעגכרוד־טוג סניטנע לאױ ןפור
 ןירבאק ןאעל ןױיװאב ןביוהעגנא ךיז טאה׳ם .ןעלקיטרא עירעס א טימ ןתובשחמ
 ןיוש ךיז טאה ״רעפמעק״ רעד .קימעלאפ רעשיטירק ןוא ןעגנולײצרעד ענײז טימ
 ,װאליפראק םירמ ןירעלעטשטפירש עקיצנײא ןא ןבראװרעד טאהעג ךיוא וליפא

 לאמ א יד װו ,טוקיטענאק ,טראפשזדירב ןופ ךעלדליב עריא טקישעגוצ טאה םאװ
 .טניװועג טאה ןירענעק־ןעיורפ עשיטםירטעלעב ןוא ןיטסינאמאר עטמיראב

 רעשידיא רעד״ לײװ ,רוטארעטיל רענײש רעד ףיוא טלעטשעגפא ךיז באה׳כ
 ןראפ םײה יד יװ טכארטאב ךיז קירוצ ראי קיצפופ טימ ךאנ טאה ״רעפמעק
 קידנםילש ,גנורעלקרעד רענעבירשעגרעטנוא ןײז ןיא .טראװ ןשידײ ןשירעפעש
 םורא ןעײטש םאוו ,יד זא ,רמרמ .ק ראטקאדער רעד טגאז ,ראי עטשרע סאד
 ־ירעמא ןיא רוטארעטיל־לאנאיצאנ״ רעד ןופ רעגערט יד ןרעװ ןפראד ״רעפמעק״
 ןײז ןעמ ףראד ,רוטארעטיל ענײש עטוג ןגירק וצ ידכ זא ,רעבא טנראװ רע .״עק
 רע זא ,ןצעש םיא זומ ןעמ ןוא ןלאצאב וצ טוג רעבײרש ןשידײ םעד דנאטשמיא
 רעטרעװ עכלעזא ״רעפסאמטא רעטנוזעג א ןיא ןפאש וצ ןרעװ טרילומיטם לאז
 טעאפ רעםיורג רעד .םאג־גנוטײצ רעד ןיא טרעהעג טשינ טלאמעד ןעמ טאה
 א טקיש רע .טריפארטא־שירעפעש ןעװעג 1906 ןיא זיא דלעפנעזאר םיראמ
 ןא םיא טמוק׳ם רעװש יװ ,טלײצרעד רע ןוא ״רעפמעק״ םוצ לוױרב־גגוסירגאב
 .טריזילאראפ םיא זיא רעפרעק רעבלאה א לײװ ,תורוש עכעטלע יד ןביירש וצ

 ־נעמאלפ א טימ טנפע ״רעפמעק רעשידיא רעד״ יװ ,רימ ןעעז רעטעפש לםיב א
 .״רעטכיד ןקנארק ןראפ״ דנאפ א ףור ןקיד

 ־קעלא .ח יװ ןעמאנ םענעםעגראפ אזא ״רעפמעק״ ןיא טנענימארפ ןעניפעג רימ
 ־עטניא טכעלטנפעראפ לאנרושז ןופ ןרעמוג עטשרע יד ןיא טאה םאװ ,װארדנאכ
 ןײלא ,װארדנאסקעלא .רוטארעטיל ןוא רעטאעט ןגעװ ןעגנולדנאהפא עטנאסער
 ־ניא־רערעל ןשידײ רענליװ ןיא טרידוטש טאה ,גרוברעטעפ ןיא רענעריובעג א

 טאה עירעמראדנאשז עשיראצ יד לײװ ,עקירעמא ןײק ןפאלטנא זיא רע .טוטיטס
 ןיא זיא רע םגה .טײקיטעט רערענאיצולאװער ןײז ןוא םיא ףיוא גיוא ןא טאהעג
 ־ראפ־רעטעברא רעשיטםילאיצאם״ רעד ןופ דילגטימ א ןראװעג ךײלג קראי־ױנ
 זיא רע .קיטירק טימ ןעמונראפ טשרקיע רעד ךיז רע טאה ,עקירעמא ןיא ״ײט
 ״רעפמעק״ םעד טרעטשעג טשינ טאה םאד רעבא ,טסינױצ־ילעופ ןײק ןעװעג טשינ
 עקידעבעל ןוא עטנאםערעטניא ענײז ראפ דומע ןקיצראהטײרב א ןבעג וצ םיא
 ־עגפיוא טשינ טאה רע ןוא טםישידײ רעםײה א ןעװעג זיא רע .ןעגנולדנאהפא
 .ןבראטשעג גנױ זיא רע .שידײ ראפ גנונעקרענא עלאנאיצאנ ןרעדאפ וצ טרעה

 ןבעל ץרוק ןײז ןיא טאה רע רעבא ,ראי קיצרעפ זיב טבעלרעד םיוק טאה רע
 ־מעק״ רעד ןוא רענעײל ןשידײ ןרעסעב םעד ףיוא םולפנײא ןא ןבאה וצ ןזיװאב

 •ןגאז סעפע טלאװעג ראנ טאה רע ןעװ ,עמראפטאלפ א ןבעגעג םיא טאה ״רעפ
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 ,טײצ רענעי ןיא ,ץנארעלאט רעקידלאװג ןופ ליפשײב רענעטלעז רעטײװצ א

 ־אלאז .ח ר״ד טםיכראנא רעד סאװ ,םזינױצ־ילעופ ןגעק קימעלאפ יד ןעװעג זיא
 קראטש ןעװעג זיא װאראטאלאז .אפוג ״רעפמעק״ ןיא טכעלטנפעראפ טאה װאראט
 ןעװעג לחומ וליפא םיא טאה׳מ ןוא ,טעטיװיאנ ןוא טײקכעלרע ןײז ראפ טבילאב
 ...םלוע לש ונובר םעד ןאטעגפא רע טאה ײז טימ םאװ ,רעלעב־רופיכ־םױ ענײז
 טאה רע ןוא רעלאנאיצאנ א ןעװעג זיא םזיכראנא ןײז רעבא .שיטםיכראנא ףיוא
 ־רעײפ ןוא םזילאנאיצאנ ןשידײ ןפיט ןשיװצ תוכײש יד טלטשפעגסױא טפא רעײז
 ־כעלרע רעקידנגײצרעביא ןא טימ ןבירשעג טאה רע .םזיכראנא ןשיטסיעטא ןקיד
 םעד ןעמ טאה ,ןעװעג םיכםמ טשינ םיא טימ זיא ןעמ ןעװ וליפא ןוא ,טײק

 .ןריולראפ טשינ םיא וצ טקעפםער

 ר״ד סאװ ,עמראפטאלפ עײרפ א ןבעגעג םיא ךיוא ״רעפמעק״ רעד טאה
 יװ טריפשעג ךיז טאה רע .טלאהקירוצ םוש ןא טצונעגםיוא טאה װאראטאלאז
 ,ןגאז וצ טרעטשעג טשינ לאמ ןײק םיא טאה עיצקאדער יד .םײה רעד ןיא ךיז ײב

 ראנ ׳ןעגנוקרעמאב־םופ ןײק טלעטשעגרעטנוא טשינ וליפא ןוא ליװ רע םאװ
 טימ ןעמ טאה ,םירמאמ עגנאל ענײז טימ ןראװעג קיטראפ זיא רע ןעװ טשרע

 .ץױזימעלאפ וצ קידריװ ןביוהעגנא םיא

 רעד ,עיזאטנאפ רעקידנפאבראפ ןוא םענראפ ןסיורג ןופ רעיוב־ןקירב רעד
 ףעיטנאעל .מ ,ןרעםאװ רענאקירעמא ךס א רעביא ,סעפראה־לאטש יד ןופ טעטסע
 ןוא ,ןסערעטניא עשירארעטיל ענייז ןופ טרעטײװרעד ךיז טאה רע רעדײא ,טאה

 ־גנאל טכעלטנפעראפ ,ןקירב־רעדנ הו עסיורג ענײז טיובעג ןיוש טאה רע תעב
 ןעלקיטרא עשיטילאנא ןוא רוטארעטיל רעשידײ רעד ןגעװ וױרב עקידמעטא
 םאװ ,״רעפמעק״ ןיא ,רוטארעטיל רעשיעפארײא רעד ןופ רעטםײמ יד ןגעװ
 ־אעדיא ןופ ןעגנודנירגאב עטשרע יד טימ ,טײז ײב טײז ,ןראװעג טקורדעג ןענעז

 .םזינױצ־ילעופ ןשיגאל

 רעד טאה ,״ןדײ רימ ןענעז ,ןטםילאיצאס ןענעז רימ לײװ ,ראפרעד דארג״
 ־רעד ,םעיפארגאיב קילדנעצ א ןופ ןאמ רעד ,קינאמםאפ לאינד ר״ד רעלופרילאק
 רעקידעמ ןוא טסילאיצאם ״רעשיראגלוב״ רעד טאה סאד .״רעפמעק״ ןיא טרעלק
 ךרוד — ןעגנולדנאװ ענעדישראפ ןוא ערעיראק רעכײרנבראפ ןײז ראפ ןבירשעג
 ־עדאק א ןופ עיצקאדער רעד וצ זיב ,םזינױצ־ילעופ ןוא ״יחרזמ״ וצ םזילאקידאר
 רעד ןשיװצ ,םזיכראנאמ ןשיסור וצ וליפא ןוא ,1919 ןיא ,םירק ןיא לאנרושז ןשיט

 .עיצארגימע רעזיראפ־שיםור

 ןבאה ײז לײװ ,״רעפמעק״ ןופ ןרעמונ יד טריצאפשעגכרוד ןבאה עלא ,עלא
 .טלעוו רעשידײ רעצנאג רעד ןופ — םוטעמוא ןופ ,לאנרושז םוצ ןגיוצעג ךיז

 ןאסרעפעשזד ףיוא קראי־ױנ ןײק רעבירא זיא ״רעפמעק רעשידיא רעד״ ןעװ
 ,רעטרענעלקראפ א ,טאמראפ רעד .תורקי לקיטש א ןראװעג ןיוש זיא ,טירטם

 טאה ״רעפמעק״ רעד .ינעפ א טאטשנא ,טנעם יױוצ טםאקעג רעמונ א ןיוש טאה
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 עבלאה יד ןטעבעג ןוא ןטנענאבא עכעלרעי־בלאה ןופ עקיטנעם־קיצפופ טרעדאפעג
 גנוטלאװראפ יד טאה ,סקעשט לײװ ,״םרעדרא ינאמ״ רעדא ןמוזמ ןיא םראלאד
 ןופ רעבעגנאט רעשיטסינאטעילעפ רעד .שינעײרדפאק ליפ וצ ײז טיג .ןבירשעג
 ־שיריל ענײז טימ ןעװעג םש הנוק ךיז טאה םאװ ,רענילהאװ .א ןעװעג זיא לאנרושז
 ״רעדיל עכעלגעװאב־ץנאג ענײז טימ ןוא ״ךעלקערב ןוא ךעלקיטש״ עשיפאזאליפ
 זיא רענילהאװ .יודנאל .ל ןעמאנ ןתמא ןײז טימ ןבירשעגרעטנוא טאה רע סאװ
 רע .טםינאטעילעפ רעשיטםיגױצ־ילעופ דעקיניזטםוװאב רעטשדע רעד ןעװעג
 טײצ לקיטש א זיא רע .ליטס ןשימעלאפ ןפראש א ןוא ץנאלג טגאמראפ טאה
 עקידנזיורב ןבירשעג טאה רע ןוא ״רעפמעק״ ןופ ראטקאדער רעד ןעװעג וליפא
 ״רעפמעק״ רעד ןעװ ,קיםײרד ראי א, ןעװעג טלא ןיוש זיא רע .ןעלקיטראטײל
 ךם א ראג םיא ןופ ןבאה םירבח ערעגנײ יד ןוא ,ןענײשרעד וצ ןביוהעגנא טאה
 ןעװעג ןענעז סאװ ,ןענאטעילעפ עקידשטיװעשאראד ענייז טאה ןעמ .טראװרעד
 ׳טײצ רענעי ראפ ץכעקעג ןטלעז ןײק טשינ ,קיטפעקס ןוא ןביולג ןופ שימעג א
 רעכעלגעט רעד ןיא ךיז טאה רע םאװ ,דאש א .טריטוקםיד ןוא טנעײלעג טפא
 ־עגפא זיא טראװ ןײז ןופ חוכ רעד ןוא ןריולראפ לםיב א רעטעפש טלעװ־גנוטײצ

 .ןראװעג טפמעט
 וױרב עטשרע יד ןזײװ ןעמונעג ״רעפמעק״ ןיא ךיז ןבאה טײצ רענעי ןיא
 ןוא ,יוליע ןא יװ טבאמעג טמיראב גנוי ךיז טאה םאװ ,ןאמםטראװ .י ר״ד ןופ
 זיא 1906—1907 ןיא רעבא .ןראװעג עילאק קראי־ױנ ןײק ןעמוק ןײז ךאנ ךיוא זיא
 ־רעגנױ א ןעװעג זיא רע .דאירעפ־ץנאלג ןײז ןיא ןעװעג ןאמםטראװ ר״ד ךאנ

 םעד טעדנירגעג טאהעג לעזאב ןיא ןיוש טאה רע רעבא ,ראי 28 ןופ קישטגאמ
 םײח ןוא ןיקריס ןמחנ טימ ןעמאזוצ ןײאראפ ןשימעדאקא ןשיטםינױצ ןטשרע

 ־וקעג זיא יוליע רעגנױ רעד ןעװ זא ,רעדנװו ןײק טשינ ראפרעד זיא׳ס .ןאמצײװ
 ־נאנא טײרב רע טאה ״רעפמעק״ ןיא ןבײרש ןביוהעגנא ןוא קראי־ױנ ןײק ןעמ
 רעמיצ ,215 ,טירטם רעטםז9 רעד ףיוא טנהאװ״ רע זא ,לאנרושז ןיא טריכ
 ,םדנעבא 7—5 (גאטגאז רעסיוא) ךעלגעט טײצ־םכוזאב .רעײמ .רמ ײב ,ףלעװצ

 .״טסאפ ךרוד תלעמ ךוזאב
 ןופ עיגעליוױרפ עלעיצעפס יד ןגארקעג ,סיוא טזײװ ,טאה ןאמםטראװ ר״ד
 רעטעפש .ןאדנאל ןופ טקעריד ןעמוקעג זיא רע שטאכ ,ץיטאנ רעשירעמשטײד א
 רענאטסאב״ םעד טריטקאדער טאה רע װו ,ןאטםאב ןײק ןראװעג לגלוגמ רע זיא
 טאה ןבעל ץנאג א .רעבעגסיורא םעד טימ טגירקעצ ךײלג ךיז ןוא ,״טאקאװדא
 טעבראעג טאה רע ןעװ וליפא ןוא ,טלעװ רעד טימ טגירקעג ןאמםטראװ ר״ד ךיז
 רעד ףיוא ןעװעג זײב ץלא ךאג רוחב רעטלא רעד זיא ״לאנרושז־ןגראמ״ ןיא
 ןופ סרעפאש עטכע יד ראפ ץרא־ךרד סיורג טאהעג דימת טאה רע רעבא ,טלעװ
 ךיז טלעפראפ טשינ לאמ ןײק ןוא רוטארעטיל רעשידײ ןוא רעשיערבעה רעד

 .םזינױצ ןיא עלאר רעשירענאיפ ןײז טימ ןםיורג וצ
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 סעמעט עמיירג ףיוא

 ןופ עיצאטופער יד ןעגגאגרעד קראי־ױנ ןײק ךיוא ןיוש זיא טלאמעד ןוא
 ־ןײא ןא ,ראז קחצי ,רעקיטעראעט ןוא ראטאטיגא ןשיטסינױצ־ילעופ ןגנױ םעד
 ףיוא העפשה עםיורג א טאהעג טאה םאװ ,ןאמרעגנױ רעקיראי־רעקיצנאװצ־ןוא
 .םזילאיצאם ןשיטסיגױצ ןופ ןעגנודנירגאב ענײז טימ טנגױ רעשידײ־שיסור רעד

 19סד רעבמעטפעם ןט13 םעד רע טאה ,קראי־ױג ןײק ןעמוקעג זיא ראז קחצי ןעװ

 זיא ץנעגילעטניא עצנאג יד .ןאינױ־רעפוק ןיא םינפ־תלבק ןסיורג א ןגארקעג
 רעד ןופ םורג ןקיטנאהטשרע ןא רעקיטעראעט ןגנױ םײב ןעמענפא ועמוקעג
 ־רעטעברא םוצ געװ ריא ןענופעג טאה םאװ ,טנגױ רעלאנאיצאנ רעשידײ־שיםור
 •״רעפמעק״ ןופ ראטקאדער רעד ןראװעג ןעמוקנא ןײז ךאנ ץרוק זיא ראז .םזיגױצ

 לירפא ןטצ םעד ןביוהעגנא ךיז טאה ״רעפמעק״ ןופ גנאגראי רעטײװצ רעד
 טײז רעטשרע רעד ףיוא .ראי ןטשרע ןופ ןרעמונ קיצפופ עלופ ךאנ טקנופ ,1907
 טשינ רשפא זיא׳ם .עינעמור ןיא םארגאפ םעד ןופ טכיראב א רימ ןעניפעג
 םאריפאש .ל טבעלטנפעראפ זיא רעמונ ןקיבלעז םעד ןיא סאװ ,לאפוצ ץיק ןעװעג
 טימ סיוראפ ןעגנאגעג ןיוש זיא ״רעפמעק״ רעד .״ץושבלעז״ דיל עטמיראב
 רדסכ טאה קילעראג .ש .רעטעבראטימ עטמיראב־טעמכ ןוא עטמיראב ךם א
 רימ ־טינש ןשיעפארײא ןופ ןענאטעילעפ ערעטיב ענײז ןילרעב ןופ ןבירשעג

 ץרפ ,לקנוט ףםױ :יוו ,ןעמענ עכלעזא ״רעפמעק״ ןופ ןרעמונ יד ןיא ןענעגעגאב
 ןטמיראב טלאמעד א ,גיטםארפ השמ ,ןאראב .ל .א ,שטױואקרעב .ד .י ,ןײבשריה
 ןענאטעילעפ טימ ןא טבײה םאװ ,טסילעװאנ ןגנױ םעד ןוא ,ןיקנילב .מ רעלײצרעד
 רע יװ ,הנױ השמ טשינ ןוא ץיװאמיאאח השמ הנױ רעטנוא ךאנ ךיז טבײרש ןוא

 .ןעמאנ ןײז ןופ גנאלקליװו םעד טרעדנעעג רעטעפש טאה

 טעאפ רעד ןבראטשעג טגלע ןוא םאזנײא זיא׳ם זא ,טנכײצראפ טרעװ׳ם
 — רםומ עיצראפ א ןײרא טפאכ םאג עשידײ יד ןוא יקסנאקראש לכימ םהרבא

 וצ גנויצאב רענעריורפעג רעד ןגעוו — טײצ רענעגייא רעזדנוא ןיא יװ טארוקא
 .רעטםײמטראװ ערעזדנוא

 םעד ןופ ,רעדיל ךוב ןטשרע סשאוהי ןגעװ קיטירק עכעלבעל ןעניפעג רימ
 עשיערבעה ןוא עשידײ יאמלה ,םיוא טעײרב םאװ ,ןאםראזאל .מ רעקיטירק
 ,רע טגאז ׳לײװ ,ןושל שיטעאפ טימ םיוא טפא וצ טשיג ךיז ןענעכײצ ןטעאפ

 םאד רעבא .״ךארפש־קראמ א זיא ןאגראשז ןוא ךארפש־ךוב א זיא שיערבעה״
 עגופ ידכ ,הלילח ,דנאלסור ןופ רעקיטירק ״רענשטינארגאז״ רעד טשינ טגאז
 טפאשביל סיורג טימ רע טדער לקיטרא ןקיבלעז ןיא ליױו ,ןאגראשז ןײז וצ דובכב

 .ןושל־עמאמ וצ טפאשײרטעג ןוא

 טקורד׳ם .ןיקרים ןמחנ ר״ד ןופ ןעמאנ םעד ןענאמרעד ןא ןיוש טבײה ןעמ
 ר״ד לגיופ־םערוטש רעקידרעטעפש רעד — לעפאק רעדנאסקעלא ןעגנולײצרעד

 — ץלא ךאנ טגניז טײצ רענעי ןופ טעאפ רעד ןוא — ינודקומ
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 ןײטשטןזלג בקע

 עלעגיופ א טילפ׳ם
 ,רימ וצ טגניז יז ןוא

 ךימ טעינאמ ןוא טפור
 :רימ וצ טקניװ יז ןוא

 וטסעװ ליפ ,ךאנ ליפ
 ,ןרעטאמ אד ךיז
 ןראי עגנױ ענײד

 .ןרטפ ענדאמ

 ךאג ךיז טאה םאװ ,בײל ינאמ רעגנױ רעד יװ רערעדנא ןײק טשינ זיא םאד
 ־מעק״ ןיא טפא ךיז ןױיװ רעדיל םנעמעװ רעבא ,טקיפעגםיוא טאהעג טשיג ץלא
 ״ןרעװ טקורדעג טשינ טעװ׳ס״ ןופ קירבור יד .טיטעפ ןיא םנטםײמ שטאכ ,״רעפ
 קידלודעגמוא טלענק קירבורה לעב רעד .ןװײה ףיוא יװ ערה־ןיע ןײק טםקאװ
 ןוא קינכעט ,עיצקורטםנאק ,םארג ׳ןושל ,םעטיר ,ליטם .תוכלה תונברק ענײז טימ
 ןוא רעדיל וצ יװ ,תוכאלמ ערעדנא וצ ןעמעג ךיז ןלאז ןדײ זא ,ךיז טעב רע

 .ײרעבײרש־ןציקס
 טײרג ןעמ ןוא קראי־ױנ ןײק לאמ ןטײװצ םוצ טמוק יקסװאלטישז .ח ר״ד
 עטקעלפאבמוא ןא ץלא ךאנ טלאה ״רעפמעק״ רעד •םינפ תלבק ןסיורג א םיא ראפ
 ןרעװ רעדא ןענײשרעד ״רעפמעק״ גאלראפ ויא .ץנארעלאט עטפאהרעטםומ ןוא
 ־אב רעשיטםירארעט רעד ןופ עטכישעג״ סרעקאר טסיכראנא םעד טפיוקראפ
 ,לעשימ עזיאול ןגעװ קרעװ שיטםיכראגא טײװצ א ןוא ״ךײרקנארפ ןיא גנוגעװ

 .ןיקמורפ .א טסיכראנא ןקידנפעשט־טשינ־גילפ־ןײק ,ןליטש םעד ןופ
 רע ןוא ןעפירקםוצרעטנוא ןא ןבײה ״רעפמעק״ ןופ רעדער עלעיצנאניפ יד
 ןטײװצ ןופ רעמונ ןטצעל ןיא .ךעלשדוח ןענײשרעד וצ ״קילײװטײצ״ ןא טבײה
 גנערב .ןעדאפדלאג םהרבא ןבראטשעג זיא׳ם זא ,רימ ןענעײל ״רעפמעק״ גנאגראי
 ־ברעטשמוא זיא׳ם שיגאזגיז ןוא ליבאטם טשיג יוו ןזײװ וצ ידכ ,ךױא אד סע ךיא
 וצ ןביוהעגנא טאה ןרעטש םנעדאפדלאג .פארא ןוא ףיורא טײג סאװ ,טײקכעל
 ןקיטכיזראפ םעד ןיא רעבא •טיוט ץיז ךאנ ראי קיצנאװצ־ןצפופ א טשרע ןטכײל
 ־טשרע ןײק״ ןעװעג טשינ זיא רע זא ,טרעלקרעד טרעװ ״רעפמעק״ ןיא גאלארקענ
 טאה רעטאעט עשידײ םאד .״למיה־רעטאעט ןשידײ םעד ףיוא ןרעטש רעקיסאלק

 •ןידראג בקעי טשרעהאם טלאמעד
 עטשרע יד ןגעװ ןבײרשנא טגעמעג ןוא טנעקעג ןעמ טלאװ ךוב ץנאג א
 ךיוא טלאװ ןעמ .ןרענאיפ עשיטםינױצ־ילעופ יד ןופ ןוא ״רעפמעק״ ןופ טירט
 ןופ גנעגראי עכעלטע עטשרע יד ןקורדרעביא טושפ ןגעװ ןאט טכארט א טגעמעג
 ־אנאיצאנ רעםיורג רעד ןופ עטכישעג עקידעבעל יװ ,םעראפ־ךוב ןיא ״רעפמעק״
 טלגנארעג ךיז טאה םאװ ׳עקירעמא ןיא םאג רעשידײ רעד ףיוא עיצולאװער רעל
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 םעמעט עטיירג ףיוא

 ןופ ןרעמונ יד ןיא .טראױ ןשידײ ןופ עיצאזיראגלװו ,םזיניצ ,תוצראה־םע טימ
 רעשידײ ןופ ,טגאזעג ךיא טלאװ ,קיטנאמאר עכעלרעדנוװ א טבעל ״רעפמעק״
 עשידיי עײנ ראפ ןײטשטנורג םעד טגיילעג טאה סאװ ,קיטע רעשידײאענ ןוא תוקדצ
 ,רוד ןשידײ םעײנ םעד ראפ בױח א ןראװעג ןענעז ײז .םיבוט םישעמ ןוא תװצמ

 .טײקשידײ וױטקא ןא טדימשעגסיוא תמאב טאה סאװ

 זיא ״ןושל ןטרעטלעדאפ לסיב א םעד ףיוא טקוקעג טשינ ,אוױנ־בײרש רעד
 דארג ןענעז ןבירשעג טכעלש .רעכיוה רעײז א ,ןטראדנאטם עקיטנײה טיול וליפא
 ־ילבופ ךס א ןגאמראפ ןעלקיטרא יד .ןציטאנ ןוא ןעגנודלעמ עצרוק יד
 ןײק טקניז סאװ ,טײקידװעגײצרעביא ערעביוז א ןוא טנעמארעפמעט ןשיטםיצ
 ,״טוג וצ״ ןוא קידאמזוג רשפא טגנילק׳ס .עיגאגאמעד וצ רעטנורא טשינ לאמ

 ־אמרעד עקידעבעל ןוא עכעלנעזרעפ ןופ טכיל ןיא זא ,ןײז ךעלײרג ןעק׳ס ןוא
 ריפאפ ןפיוא רעבא ,שרעדנא ןוא רערעטכינ לסיב א ןעזםיוא סאד געמ ןעגנונ

 קיטנאמאר יד יװ רעמ ןײז טשינ לאז׳ס ןעװ וליפא .טכיל לעה א טימ ץלא טנײש
 .תורודל ןקיבײאראפ וצ יאדכ סע זיא ,טראװ ןטקורדעג ןזפ

 ־ניק ןיא ןביולג רעײרטעג רעד ץרא־ךרד סיורא טפור ץלא ןופ רעמ רעבא
 סנטצעל זיא סאװ ,שידײ וצ טפאשביל ענעבעגעגרעביא יד ןוא טראװ ןשירעלטם

 •ןעײר ערעזדנוא ןיא ןראװעג טעטסארראפ לםיב א

 ראפ ,ריט רענעפא ןא טימ ,טײרג ןענאטשעג ״רעפמעק״ רעד זיא ראפרעד
 רעד זא ,טדערעגפא ;גאזוצ ןפארט א ,טנאלאט טיול א ןזיװעג ןבאה סאװ ,עלא
 םאװ ,יד וליפא ,טראװ ןשידײ ןופ םרעפעש יד ךיז וצ ןפורעג םעראװ טאה לאנרושז

 •״רעפמעק ןשידיא״ ןופ עיגאלאעדיא רעד וצ טנעאנ ןענאטשעג ןענעז

 ־עמוא טײקיטכערעג טנאמעג ןוא לוק ןײז ןביוהעגפיוא טאה ״רעפמעק״ רעד
 עטשרע יד ןופ םענײא ןיא .טראװ קידנענאמ א טרעדאפעג ךיז טאה׳ס װו ׳םום
 רענאקירעמא רעד ןגעק טםעטארפ ןפראש א רימ ןעניפעג ״רעפמעק״ ןופ ןרעמונ
 טשינ טאה רע .יקראג םיסקאמ ראפ ןרעיוט יד טכאומראפ טאה םאװ ,גנוריגער
 ־דאפ ךעלצעזעג ןעװעג זיא רע זא ,עטמאאב־עיצארגימיא יד ןגײצרעביא טנאקעג
 סילע ןופ ןרעיוט יד וצ ןעמוקעג רע זיא ריא טימ םאװ ,יורפ רעד וצ טארײה

 .דנאלייא

 ריאמ טקורדעג טאה רע .ןטנאלאט טימ טריקיזיר טאה ״רעפמעק״ רעד
 ךס א םיא ףיוא טגײלעג ןוא ,טנאמרעד רעירפ ןיוש ןבאה רימ ןעמעװ ,ןעניקנילב
 גנױ זיא רע .רעבײרש רעקיטכורפ א רעײז ןעװעג זיא ןיקנילב .ןעגנונעפאה
 ןוא ערעגנעל ךס א ןופ השורי א טזאלעגרעביא טאה רע רעבא ,ןבראטשעגקעװא
 טרידיװער טשינ לאמ ןײק זיא השורי יד .רעדיל וליפא ןוא ןלעװאנ ערעצריק
 ־םולפנײא טלאמעד רעד טאה טנאלאט ןײז ןיא טבײלגעג קראטש רעײז .ןראװעג
 ןעמאנ רעתמא םנעמעװ ,ףעיטגאעל ןאעל ריגעשזניא־ןקירב רעד ,רעקיטירק רעכײר
 סניקנילב ךאג ,ןראי רעקיצנאװצ עטשרע יד ןיא .װעיעסיאמ .ם ןאעל ןעװעג זיא
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 ןייטשטאלג בקעי

 םנעמעװ ,ןעניקבילב ןגעװ תושעמ ךם א רעײז טרעהעגנא ךיז ךיא באה ״טיוט
 ־רעט א ןיא ײרעבײר־רענײב טאלג רעדא ,קיטסישזאסאמ ןעװעג זיא עיםעפארפ
 ןוא טנעה עקראטש ןופ רעציזאב רעצלאטש רעד ןעװעג זיא רע .דאב רעשיק
 םענעגײא ןײז ןגעװ ןטנעמוגרא עקראטש עגײז ראפ טרעטיצעג תמא טאה ןעמ
 רע ןעװ ,ןעװעג טלא טשינ ראי קיצרעפ עצנאג ןײק זיא רע .טנאלאט ןקראטש
 ןיא ,טיוט ןײז זיב ןעװעג ברקמ ןעניקנילב טאה ״רעפמעק״ רעד .ןבראטשעג זיא

 .1917 רעדא 1915

 ךם א טקורדעג 1907—1906 ראי ײװצ יד ןופ ךשמ ןיא טאה ״רעפמעק״ רעד
 .י .י ןוא ״דימתמה״ ןופ גנוצעזרעביא עטנאמרעד ןיוש יד יװ ,ןכאז ערעגנעל

 זיא ״רעפמעק״ ןיא .״רבדמ יתמ״ םקילאיב ןופ גנוצעזרעביא עטיױוצ א םצראװש
 םדלײװ ראקסא ןופ גנוצעזרעביא םטאלבנעזיור .ה טקורדעג ןעװעג 1906 ןיא ךיוא
 ןופ ןעגנוצעזרעביא עטשרע יד ןופ ענײא ןעװעג רעכיז זיא סאד .עדאלאב־עמרוכ
 ןבירשעג טאה טעטםע רעטוװרפעג ליפ רעד םאװ ,עמעאפ רעטמיראב־טלעװ רעד
 ןופ ןרעמונ עטשרע יד ןיא .טיוט ןקיטײצירפ ןײז ראפ ראי ײװצ ,1898 ןיא
 ײסע ערעגנעל א םיכשמה ןיא טכעלטנפעראפ תובשחמ לעב טאה ״רעפמעק׳,
 ןוא קיטירק ,קיטסירטעלעב רעד ןופ בײלקפא ןא .יקסניפ דוד ןגנױ םעד ןגעװ
 ןא ראפ לאירעטאמ ןבעגעג טלאװ ןרעמונ עטשרע יד ץא ןעלקיטרא עשיטעראעט
 ןראװעג טקורדעג ןענעז ןכאז עגנױ סנײבשריה ץרפ .עיגאלאטנא רעטנאסערעטניא
 לאמ ןײק טאה רע סאװ ,רעדיל עטנאקאבמוא סאריפאש .ל ךיוא .״רעפמעק״ ןיא
 םאװ ,עמעאפ־ץושבלעז רעד ןופ טםקעט ןלופ םעד ןסאלשעגנײא ,טלמאזעג טשינ

 — לאניפ ןשיטסיוױטקא ריא טימ טנאקאב רעםעב זיא

 ,בראטש — וטסבראטש ןוא

 !םוטש ןוא ,גייװש ןוא

 טנאה ןײד וטםקערטש ןוא
 !ףערט — וטסליצ ןוא

 !טיוט — וטםגאלש ןוא

 !םוטש ןוא !םוטש ןוא

 ןיוש רימ ןעניפעג ״רעפמעק״ גנאגראי ןטײװצ ןופ ןרעמונ עטצעל יד ןיא
 סיוא טזײװ׳ס יװ .ןריזינאגרא וצ ןביוהעגנא דיז טאה ״דנעגױ״ יד זא ,ןציטאנ
 ײז ןוא הריד־״רעפמעק״ רעד ןיא ןראװעג ךעלגנע לסיב א רעבײרש עגנױ יד זיא
 ןוא ,״דגעגױ יד״ ןסײהעג עקאט ןבאה מאװ ,ןטפעה ןבעגסיורא ןעמונעג ןבאה
 לאױ רעקיטירק רעשיטסאיזוטנע ןוא רעגנױ רעד ןעװעג זיא רעטאװק רעײז
 ,רימ ןעניפעג ןטנאלאט עגנױ יד ןופ דנאטשפיוא םעד ןגעװ ןציטאנ רעבא •ןיטנע

 טגײל׳ם .ןסנאנא ןופ םעראפ ןיא ,״רעפמעק״ ןופ ןרעמונ יד ןיא ,טגאזעג ןיוש יװ
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 טנגױ יד זא ,גאזנא רעד זיא טא .עטםיזמוא ןעװעג ןענעז ײז זא ,לבש ןפיוא ךיז
 : 1908 ראונאי ןיא — ןײז וצ דרומ ןביוהעגנא טאה

 ־אב יד .״ ׳דניגױ יד, — טפעה רעטײװצ !ןענישרע ןעבע ו ןענישרע ןעבע״
 ,ןאזלאומש .מ ,ןיטנע לאױ ,טאלבנעזיור •ה ,רעטנעם .ב ןענעז ןטנאלאט עטקילײט
 גנולמאז יד .ערעדנא ןוא בײל ינאמ ,שטיװאמיאאח .י .מ ,קינלאר .י ,םינאלם לאױ
 ־עשזד 26 ףיוא ןעװעג זיא םערדא רעד .טנעם ףניפ ןופ ןומטמ א טסאקעג טאה
 טקידניקעגנא ״רעפמעק״ רעד טאה ךענישרע ןעבע״ םעד טימ .טירטם ןאםרעפ

 .עקירעמא ןיא רוטארעטיל רעשידײ רעגנױ רעד ןופ לטיפאק־סנאסענער א
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 טסיאײםע רעד דלעפנעזאר םיראמ

 ־טרעדנוה רעד ןראװעג טרעײפעג זיא טלעװ רעשידײ דעצנאג רעד רעביא
 ־ידיי רעד .דלעפנעזאר סיראמ טעאפ ןשידײ ןםיורג םעד ןופ גאט־ןריובעג רעטס
 ־עגפא עטאד עקידכעלײק יד טאה קראי־וינ ןיא טוטיטסניא רעכעלטפאשנםיװ רעש
 ־ראפ א ןעװעג זיא םאװ ,גנולעטשםיוא רעקימענראפ ןוא רעטײרב א טימ טנכײצ
 רעטגעצ ןיא •עקירעמא שידײ ראי 75 ןופ לקאטקעפם רעשיראטםיה רעקידנפאכ
 יד טרינימאד טאה סאװ ,טעאפ־רעדײנש רעד ןעװעג זיא גנולעטשסיוא רעד ןופ
 א זיא דלעפנעזאר םיראמ .ראי קילדנעצ ײרד א ןופ ךשמ ןיא עקירעמא עשידײ
 ךרוד םאװ ,גינעק רעד שממ ,טעאפ רעשידײ רעטמיראב רעד ןעװעג גנאל טײצ
 טגערפעגפא טשינ ץלא ןיורק ןײז זיא ,םיא םורא ןוא םיא טימ ןעײרעגירק עלא
 ׳רערעראפ ןםיורג ץיז וצ ןבירשעג 1897 ןיא רע טאה ןגעװטםעד ןופ .ןראװעג
 ־וצסיוא טראװ א ןעמעװ טימ טשינ טושפ טאה רע זא ,רעניװ אעל ראםעפארפ

 .רע זיא םאזנײא יוזא ,ןדער
 ־עטיל רעשידײ רעד ןופ קרעװרעטסײמ״ עירעם רעד ןופ ךוב עטנצײרד םאד
 ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא ,עניטנעגרא ןיא דנאפ־ץישפיל ףםױ ןופ ״רוטאר
 ־עגםיוא יד טעמדיװעג זיא ,יקסנאשזאר לאומש רעשראפ־רוטארעטיל ןטנאקאב

 טימ ,עבאגםיוא־עיגאלאטנא ןא זיא׳ם .דלעפנעזאר סיראמ ןופ ןטפירש ענעבילק
 .ןעײםע ןצפופ ןוא רעדיל םדלעפנעזאר ןויפ בײלקפא ןא

 ןעײסע־ריפנײרא ענײז ראנ ,רעבײלקפא רעטוג א ראנ טשינ זיא יקםנאשזאר
 װו ,ןעגנולדנאהפא עכעלריפםיוא ןוא עטוג ןענעז ,ןעגנולמאז עטריגאלאטנא יד וצ
 ־דלעפנעזאר ןיא רעדיל ענעבילקעגפא יד .גנורעראפ ןיא טלקיװעג זיא קיטירק

 טײקטמיראב םנעמעװ ,טעאפ םענעסעגראפ םעד ןופ עיזיװער יד ןציטש דנאב
 ןיא ןעגנוצעזרעביא ךרוד ,טלעװ רעצנאג רעד רעביא ןגארטעג לאמ א ךיז טאה

 .שינאפאי ןיא וליפא ײז ןשיװצ ,ןבארפש קילדנעצ א
 יװ ,גאט־ןריובעג ןטםטרעדנוה סדלעפנעזאר םיראמ ןופ טדער יקםנאשזאר
 ןבילקעגפא טאה יקםנאשזאר סאװ ,רעדיל יד .טײהנגעלעג־עיצאטיליבאהער א ןופ
 שממ ןוא סעײנ א .״רענאילימ־ןרערט״ םעד ןופ עיצאטיליבאהער יד ןקיטפערקאב
 ןבילקעגפא טאה יקםנאשזאר םאװ ,ןעײםע ןצפופ יד רעבא ןעגעז גנושאררעביא ןא
 יד יװ טעברא־גנוטײצ ןײז טכארטאב טאה ןײלא דלעפנעזאר .גנולמאז רעד ראפ
 ״ןעפ עטפיוקראפ״ ןײז ןטלאשעג ,רעדיל ןיא ,טפא רעייז טאה רע .הללק עטסערג

 ףיוא ןפורפא ךיז ףראד רע םאװ ,טקאפ רעד טעשטוקאד יוזא טשינ טאה םיא
 רעד ףיוא ןײטש ןשיטםיצילבופ ןופ ןוא לעטשוצ ןופ זומ רעד יװ ,ןשינעעשעג

54 



 סעמעט עטײרג ףיוא

 ןעװ <דיל א ןדיינשוצ טנאקעג גנירג רעײז טאה ,רעלעטשוצ־רעדיל רעד ,רע •ךאװ
 ־עװש ןעמוקעגנא םיא זיא לקיטרא ןא רעבא ,קראק ןפיוא ןענאטשעג םיא זיא׳מ

 .לוע ןרעטיב ראג א ראפ טכארטאב סע טאה רע ןוא רער
 ,תמא לש דםח רעתמא ןא ראפרעד זיא ןעײסע ןצפופ יד ןופ בײלקפא רעד
 טימ טעינאמערעצ רעקיניױו ךאנ ךיז טאה דלעפנעזאר זא ,ןעמונעגנא זיא׳ס לײװ
 זיא דלעפנעזאר .רעדיל־טײהנגעלעג עטכעלש ענײז טימ יװ ,קיטסיצילבופ ןײז
 טימ טנעקעג טאה רע .טםיצילבופ רעקיטפערק א ןעװעג ןתמא רעד ןיא רעבא
 םוש ןא ,גנוגײמ ןײז ןגאז ראלק ןוא ןשיגעעשעג ףיוא ןפורפא ךיז םאלפ ןוא רעײפ
 ןײז ןעלטרעצ טנעקעג טאה סאװ ,טםיײסע ןא ןעװעג ךיוא זיא רע ;ךעלדײרד
 םעד טאהעג ביל טאה דע ן ךײרנסנאױנ ןוא ךײרנקנאדעג ןכאמ סע ןוא עזארפ
 ־אק א — ףירגאב ןקיטײצנײה םענעמונעגנא םעד ןיא ,ןעװעג זיא ןוא ןאטעילעפ
 ־ראפ א ןעװעג ןענעז םאװ ׳ןעלקיטרא ךם א ןבירשעג טאה רע ,תמא .טםינמול
 ןענעז ײז ,ןעלקיטרא ״עטרימירג״ ןעװעג ןענעז סאד .טנאלאט ןײז ןופ גנוכעװש
 רעד זא ,ןעײרשעגסיוא עטרעטיבראפ ןוא עזײב וײװנטײצ סע טשינ — ןעװעג
 רעד לײװ .טײז א ןיא טפוטשעגפא ןוא ןםיוטשעגפא זיא ןבײרש ןופ ןינע־םצע
 רעד ,גאזגײרא רעד ,גנונעכערפא יד ,ײרשעג רעד ,ץלירג רעד ןעװעג זיא רקיע

 .פיר רעטעביז רעד ןיא גנאלרעד
 םדלעפנעזאר סיראמ ןבילקעגפא טאה יקםנאשזאר סאװ יאדכ זיא ראפרעד

 ״טלעװ רעד ףיוא ןשטנעמ״ גנולײטפא רעד ןיא ,ןליפשײב־עזארפ ןצפופ
 ־עג םע טאה דלעפגעזאר /׳לצרעה ןוא ןאעלאפאנ״ טסײה ײםע דעטשרע רעד
 .ןאדנאל ןיא םערגגאק ןשיטסינױצ ןטרעפ ןופ ןקורדנײא עכעלנעזרעפ יװ ןבירש
 ןשידיי ןופ ןאעלאפאנ רעד״ — ןעלצרעה ןגעװ ײסע עכײרטםײג א זיא לקיטרא סאד
 ־ניורקעג רעטניורקעגמוא ןא ןופ רעשרעה רעטניורקעג רעטניורקעגמוא רעד ,טסײג
 ־םיוא רעדעי ,רעטרעװ טימ טשינ אד ךיז טליפש דלעפנעזאר סיראמ .״עיצאנ רעט
 רעד ןופ טקעטיכרא רעד״ — ןעלצרעה ןא טפור רע .לארשי תבהא ןופ טמאטש קורד
 ןאעלאפאנ רעײז זא ,קנאדעג םעד םיורא טגנערב רע ןוא ״עיראטסיה רעשידײ רעײנ
 טימ ןדרעװש יד ןקיטעז וצ ןוא טולב ןםיגראפ וצ״ ןעיימרא יד טרעטםייגאב
 טבעװש ,לארשי הנחמ רעד ןיא טנײשרעד לצרעה ןעװ״ — רעבא .״שײלפ־ןשטנעמ
 ,םולש ןופ ןאפ ענײש יד ׳תלבת ןופ ןאפ עסײװ סגױצ פאק ןצלאטש ןײז רעביא
 ,״עביל רעשידײ ןופ — עביל רעתמא ןופ ,ןדירפ ןקיבייא ןופ רעגאב רעקילייה רעד
 ־עג טשיג דלעפנעזאר טאה ײםע ןא .סדלעפנעזאר ןענעז ןעגנוכײרטשרעטנוא יד
 ־אפאנ ןשיװצ ךײלגראפ ןשירעלטםניק ןײז ןא טבײה רע ,די־רחאלכ ןבײרש טנעק
 ־ארטעמ רעקראי־ױנ ןיא ךיז טניפעג סאװ ,לעמעג א טימ ,ןעלצרעה טימ ןענאעל

 .״עיגאםעמ רעטםײמ ןשיזיוצנארפ םעד ןופ״ ײזומ־ןעטילאפ
 א ןיא רעמ ןיוש זיא ,לצרעה ר״ד ןופ טיוט ןכאנ ןבירשעג ,״קלאפ םאד״
 דלעפנעזאר טרעלקרעד ,לצרעה .הנכש א טימ סעומש א — ןאט ןכעלמיטםקלאפ
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 טײרפשעצ ןוא טײזעצ ׳םימותי ענדולב ןאילימ ןצרעפ״ — טזאלעגרעביא טאה
 א םלצרעה סע טפערט ,ןײטש א טלאפ סע ראנ וװ ...טלעװ רעצנאג רעד רעביא

 .״דניק א םנײז סע זיא ,ןדײ א טגאלש ןעמ ראנ וװ ,םות־
 ־געזאר םיראמ וצ ןאטעג קעמש א זיולב ןבאה םאװ ,רענעײל עכלעזא ןאראפ
 רעד טימ טשימראפ םיא ןוא טפשמראפ ךײלג םיא ןבאה ײז ןוא ןעגנופאש םדלעפ
 רעײז זיא׳ם .רעלטײצטימ ענײז ןופ לײט ןסיורג א ןופ רוטלוקמוא ןוא תונלטב
 רעצנאג א טאה סאװ ,ך״נת ןא טרירעג טשיג ךיז טאה דלעפנעזאר .תמא ןופ טיױו
 ־טלעװ רעד ןיא טנװאהאב טוג ןעװעג ךיוא זיא רע .טימעג ןײז ןיא טבעלעג
 רעד ןופ טרעוו םעד ןסיװ וצ זדנוא ײב עטשרע יד ןופ רענײא ןוא ,רוטארעטיל
 ןגעװ ײםע ןא .רוטארעטיל רענאקירעמא רעקידנעילבפיוא ןוא רעשילגנע רעכײר
 ריפםקעש דעדא ,דיתעל חםפ ןוא םירצמ חספ״ דלעפנעזאר סיראמ טפור חםפ
 ־עטיל עצנאג יד ןעװ זא ,גאז א סנצעמע טימ ןא טבײה דלעפנעזאר .״לביב יד ןוא
 זיולב ןבילבעג טלאוו םע ןוא ןעגנאגעגרעטנוא טלאװ טלעװ רעד ןופ רוטאר
 .רוטארעטיל עכײר א טאהעג ךיוא רימ ןטלאװ ,״ראזעצ סױלױ״ סריפםקעש

 ־רעד רעקידתולעפתה רעקיזאד רעד וצ ןבעגוצוצ םאװ רעבא טאה דלעפנעזאר
 סע ןוא ןדנװושראפ ךיוא טלאװ ״ראזעצ םױלױ״ ןעװ זא ,טלאה רע .גנורעלק
 ןענרעל וצ םאװ גונעג טאהעג טלעװ יד טלאװ ,חלשב הרשפ יד ןבילבעג טלאװ
 עכלעזא ןײרא םיא ײב ךיז ןענעבנג ײםע רעד ןיא .״ןרעטםײגאב וצ ךיז םאװ ןופ ןוא
 ־נעזאר רעבא ,״פאש־טעװס״ ןוא ״םעםאב״ ,״טײלראפ״ יװ רעטרעװ ״עשימײה״
 ־םקעש ,רעמאה ןטלאהאב טגעמ ריא״ זא ,תולעפתה רעד וצ ךיז טגניזרעד דלעפ
 ״חלשב״ השרפ יד זדנוא טזאל ראנ ,שזדראשזד ירנעה ןוא ןאטלימ ׳עטנאד ,ריפ
 שינעמײהעג יד טגיל ״חלשב״ ןיא .טדאשעג טשינראג טלעװ רעד טאה ריא ןוא
 ־שטנעמ רעצנאג רעד ןופ חםפ־טײהײרפ רעד ,דיתעל חםפ ןוא םירצמ חםפ םעד ןופ
 ןוא םעיצולאײער עלא ןופ עיפאזאליפ יד טגיל ךעלטעלב ראפ יד ןיא טא ןוא ,טײה

 .״תורוד יד ןופ ףום םוצ זיב ןײז ןפראה ןוא ןעװעג ןענעז םאװ ,תולואג עלא
 טאה דלעפנעזאר ןעװ ,םעטאד יד טשינ זדנוא טיג יקםנאשזאר םאװ ,דאש א
 ןעװעג זיא רע זא ,ןעזעגנײא טלאמעד טשרע ןטלאוו רימ .ןעײסע ענײז ןבירשעג
 ןופ רעפיולםיוראפ א ןוא לאװק ןשידײ ןײז ןופ רעשטײטםיוא רעלאסרעוױגוא ןא

 .קידמיברה תושר ןראװעג רעטעפש ןראי טימ טשרע ןענעז םאװ ,ןעקגאדעג
 ןוא רעײפ ןלאנאיצאנ ןײז דלעפנעזאר טזײװ ןעײסע עצרוק ןצפופ יד ןיא
 ־עכאװ רעד ףיוא ךאנ ןענעז םאװ ,םיבוט־םױ עשידײ טימ תובײש ןיא רקיע רעד
 ־עג ץלא ןיוש זיא םורא םגה ,טעאפ ןשידיי םעד טנעאנ ןעװעג דײם טםיא רעקיד
 .ןענישאמ ןופ פאלקעג ןוא שזוהעג־ךאװ ןקיגאטנביז םעד טימ טכעװשראפ ןעװ
 טעז דלעפנעזאר .״ץושבלעז״ דלעפנעזאר טפור ךעלטכיל־הכונח יד ןגעװ ײםע ןײז
 ןופ עטכישעג רענרעדאמ רעד ןופ בײהנא םעד םיבבמ יד ןופ םישעמ יד ןיא

 .גנוקידײטראפטםבלעז רעשידײ
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 עקילײה יד ׳ןענערב קיבײא ײז ןלאז״ — ףיוא טרעקאלפ דלעפנעזאר ןוא
 ײז ןלאז .טײקכעלשטנעמ ןוא עדרעװנשטנעמ ןופ לאבמיס רעד ׳ךעלטכיל־הכונח
 טימ יבכמה הדוהי ןײמ ׳לודג ןהכ ןנחוי ןײמ ןענאמרעד רימ ןוא ןענערב קיבײא
 ׳עסיורג ךאנ ןוא ךאנ ןוא יקסראביל ןײמ ׳שמש רעװעינעשעק ןײמ ׳רעדירב ענײז
 ־שטנעמ רעד ראפ ןלאפעג ׳םשה שודיק ףיוא ןלאפעג ןענעז סאװ ׳תומשנ עקראטש
 ןופ שא טימ קאז סיכדרמ וצ רימ טמענ ׳א !ןײטש וצ קיבײא ףיוא ןלאפעג ׳טײה
 םעד רימ טיג ןוא ״ןדיי םשורװשחא ןופ קערשטיוט יד ןוא שינעטסאפ םאד ׳פאק
 ־נעקרעדטםבלעז ןופ רעבראל םענירג קיבײא םעד ,ץנארקרעבראל סרעײבאקאמ

 .״טומנדלעה ןוא שינעט
 ׳טדער םע ראנ ׳תונלטב ןופ רופש ןײק אטשינ זיא ןעײסע עקיזאד יד ןיא

 .דײ רענרעדאמ א טפור ןוא טקעװ ׳טבײרש
 ־נאפ יד — דלעפנעזאר סיראמ טםירגאב ןוא טגניזאב רעטײװ ײסע ןא ןיא

 ןופ עיזאטנאפ א יװ רעמ טשינ זיא ףאשאב ריא טימ טלעװ עצנאג יד״ .עיזאט
 ־אטנאפ א זיא דרע רעד ןיא לפאטראק א ןגײלנײרא ...רעמיורט םענעטלאהאב א

 טײהשטנעמ עקידנבערטש יד ...ןײז ןוא ןרעװ ןקיבײא ןופ עיזאטנאפ יד זיא סאד .עיז
 רעכאלראפ עריא ײװ ןוא ׳טפארק־גנולעטשראפ עקידלאװג א טאה יז .טריזאטנאפ

 .״רעקידײלאב עשיניצ ןוא
 ־עג ךיא באה טלאטשעג םדלעפנעזאר סיראמ ןגעװ ײסע רערעגנעל א ןיא
 ׳ענײז גנונײמ ןײא ןײק ןקעמםיוא טשינ גאט ןקיטנײה םײב ןענאק רימ״ זא ׳ןבירש

 ןופ ןוא קלאפ ןײז ןופ ןפמאק עטםנעש יד וצ םינפ ןטימ ןענאטשעג זיא רע לײװ
 ־עג ןענעז סאװ ׳סדלעפנעזאר ןעגנונײמ עשיטע ןוא עכעלרע עלא יד .״סאלק ןײז
 ןעװ .ןעײסע ענײז ןיא ןעניפעג ןעמ ןעק ׳רעדיל ענײז ןופ טפארקסיוטש יד ןעװ
 זיא ןדײל ןא ראוו״ זא ׳רעריטראמ ןגעװ ײסע ןײז ןיא זדנוא טגאז דלעפנעזאר
 ,״אפוג תמא רעד יװ קילײה ןענעז תמא ןופ םירוםי יד ןוא טלעװ רעד ףיוא אטשינ
 םיראמ ןיא ׳תמא ןראפ ףמאק ןיא ׳רעקאלפ ןיא טעפמיא ןקיזאד םעד ןעמ טניפעג

 .רעדיל סדלעפנעזאר
 ־ײרבעגםיוא זדנוא ראפ טאה רע סאװ ׳קנאד א ןיקםנאשזאר לאומש טמוק׳ס

 .ןעײםע ענײז ךרוד — דלעפנעזאר סיראמ טעאפ ןופ טלאטשעג םאד טרעמ
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 ריפסקעש םאילױו

 ןײק״ זא; ׳ריפםקעש זדנוא טרעכיזראפ טענאם ןטסקיצפופ ןוא ףניפ ןײז ןיא
 ןבעלרעביא טשינ ןלעװ ןצנירפ ןופ ןטנעמונאמ עטדליגאב ןײק ןוא ראמראמ
 154 יד ןופ רעטםײמ רעד טאהעג טאה הפצוח אזא .״דיל עקראטש עקיזאד סאד
 ־ארט 37 יװ ,ןטײקינײלק עכעלטע ןבירשעגוצ ךאנ רע טאה ײז וצ םאװ ,ןטענאכ

 .סעמעאפ ערעסערג עכעלטע ןוא םעמארד עשיראטםיה ,םעידעמאק ,םעידעג
 לײװרעד טאה סאװ ,רעבײרש א ןופ הפצוח רעד טימ ןעמ טוט עשז םאװ
 ־עמונעגנא ןײז טלעװ עצנאג יד טרעײפ ןריובעג ןײז ךאנ ראי 400 ןוא ,ןפארטעג
 רעײז רימ ןםײװ ,קרעװ ענײז ןגעװ ליפ יוזא ןסיױו רימ שטאכ ? גאט־ןריובעג םענ
 ףיוא םינלעב ןאראפ וליפא ןענעז טנײה ךאנ ןוא ,ןבעל ןײז ןגעװ ןטקאפ קינײװ
 וצ השורי יד ןבײרשוצ ןוא ןײז הלחנ ריבעמ םיא ליװ ןעמ .ןעגנופאש עגײז
 זיא יוזא לײװ ,ןפראװעגםיורא רעבא זיא עטאבעד עצנאג יד .ןעמענ ערעדנא
 יד ןוא קרעװ םריפסקעש ןופ רבחמ רעד זיא ריפסקעש םאיליװ — ןעמונעגנא
 טיצאב םאװ ,ןײש־ןריובעג רעד זא ,ןא טמענ ןעמ .םע טנעקרענא טלעװ עצנאג
 רעד ןיא עקירטעמ עטםרעײט יד זיא ,ריפסקעש םאיליװ — דניק םעד ףיוא ךיז
 ־םקעש םאיליװ זא ,טמיטשאב זיא ראפרעד .רוטארעטיל־טלעװ רעד ןופ עטכישעג
 ,רעירפ געט ײרד טימ רעדא ,1564 לירפא ןטס26 םעד ןראװעג ןריובעג זיא ריפ
 .םיא וצ ןקוב ןעמוקעג ךיז ןענעז טלעװ רעצנאג רעד ןופ ןטנעמונאמ עלא ןוא
 רעײז ךאנ רעלעמקנעד עכעלצנירפ טימ טגראזאב ןענעז סאװ ,עכלעזא וליפא

 .ןטנעמונאמ ענײז ןופ סנםופוצ ןצנארק ןגײל ןעמוקעג ךיוא ןענעז ,טיוט
 טשיג זיא רעביירש ןײא ןײק ןעמעװ רעבײרש רעקיצנײא רעד זיא ריפםקעש
 םירפום־תאנק רעשירעפעש ,רעטנוזעג רעד וליפא ;ןעמ טניגראפ םיא ,אנקמ
 .ריפסקעש — ןוא רוטארעטיל־טלעװ א ןאראפ זיא׳ם .םיא ףױא טשינ ךיז טיצאב
 טלעטשעגקעװא ךיז טאה רע .עשיראדנעגעל א ,עיראגעטאק ערעדנוזאב א זיא רע
 טאה רענײק ןוא רעלעזנקנעד עלא רעביא לאמקנעד רעד יװ ,רעטנעצ עמאם ןיא

 .םיא טימ ןטםעמראפ וצ ךיז קשח םעד טשינ וליפא
 ־טםניק ןופ ךײרגיניק ןוא ןעמאנ ןדעי ןופ רעכעה ,םע טםײה ,טײטש רע
 זיולב ראפ טשינ ןעמוק גאטנריובעג ןטס400 ןופ ןעגנורעײפ יד .טראװ ןשירעל
 ־נאג רעד ףיוא םוטעמוא ראנ ,ןאװײא ןא דראפמארטס טאטש־ןריובעג ןײז ןיא
 ,ןעגנולדנאהפא עײנ רעטנזיוט טימ ןוא סעינאמערעצ ענעדישראפ טימ ,טלעװ רעצ
 ןבירשעג ןיוש ןענעז םאװ ,רעטרעװ ןענאילימ־ילימ יד וצ טגײלעגוצ ןרעװ סאװ

 .זיר םעד ןגעװ ןראװעג
 רע םאװ ,השורי יד ןוא ראי 52 ןופ רעטלע ןיא ןבראטשעג זיא ריפסקעש
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 יז סאמ א ןעניפעג ןלעװ אקװד לאז ןעמ ביוא םאװ ,אזא זיא טזאלעגרעביא טאה
 יד טימ ,ןעײזומ רעטרעדנוה ןופ טרעװ ןיא טצאשעג יז ןעמ טלאװ ,ןצאש וצ
 רעקיצנײא רעד סאװ ,םאד לײװ .רעדליב־טסניק עטםלופטרעװ ןוא עטסערג
 רע .עירעפמיא עשיטירב עצנאג יד יװ רעלופטרעװ זיא ןבירשעגנא טאה שטנעמ
 רעד ןופ ןוא קלאפ ןשילגנע ןופ ץלאטש רעד ןוא ןגעמראפ עטסערג םאד זיא
 ״רעביא ריפסקעש זיא ײז ףיוא סאװ ,ןכארפש קיצעביז עכעלטע ןופ טלעװ רעראג

 .טצעזעג
 ןעמוק ןעמ ןאק ,ץױפסקעש םורא לאירעטאמ־םיוטשנא ןרעגאמ םעד טױל
 זיא רע ןעװ ןבײרש ןביוהעגנא טאה ריפםקעש ראיטקא רעד זא ,ריפםיוא םוצ
 ׳ןגארקעג טשינ רע טאה גנודליב עטםעפ וצ ןײק .קיםײרד וצ טנעאנ ןעװעג ןיוש
 יד ןיא .טפאזעגנײא טאה רע םאװ לסיב םאד טצונעגםיוא טוג רעבא טאה רע
 ךיוא אמתםמ ןעמ טאה ,ןראװעג ןבירשעג םיא ןגעװ ןענעז םאװ ,קרעװ רעטנזיוט
 ןעמ זא ,ןײז רעשמ ךיז ןאק׳מ .״ןפאשעג״ טאה רע ןשטנעמ לפיװ טנכערעגםיוא
 ןעמ ןעװ ;טאטש ענײלק א ןבעלפיוא טנאקעג ןרעטקאראכ עלא עגײז ןופ טלאװ
 ,םרעטיה ,ןטאדלאס — ןטםיטאטס יד ןענעכערוצ ןדלעה עטנעמאינאב יד וצ ךאנ לאז
 טנכײצאב זיולב ןענעז םאװ ,יד ,עיצקא יד וצ־ןטײרג םאװ ,רעסעומש עקילעפוצ
 רעטשרע ,ןירעכאמפושיכ עטשרע ,טאדלאס רעטשרע — טירד ,טײװצ ,טשרע יװ
 זיולב טפראװ ריפםקעש ןעמעװ ,ןשטנעמ ענעלאמעג־םאלב עכעלנע ןוא םלוע ןופ
 ןוא רעטרעקלעפאב ןראװעג טאטש ןײז טלאװ ,רעטרעװ עטלײצעג עכעלטע וצ
 טלאװ ׳טפאשרעניװונײא םריפםקעש טצעזאב טוג טלאװ ןעמ ןעװ רעבא .רעםערג
 ענײז טיול ,עטרדסעג א ,טלעװ עצנאג א ןפאשעג טאה ריפםקעש זא ,ןעזעג ןעמ

 .רעפעלש ןטסדנימ םוצ רעטנורא זיב גיגעק ןופ ,ןפירגאב־טײצ
 ןיא ,טלעטשעגפיוא שידאטעמ ןעװעג טלאװ ענײז טלעװ ענעפאשאב יד ביוא
 טװורפ ןעמ םאװ ,דנאלגנע ןא ןיא ,קירוצ ראי טרעדגוה ריפ ןופ גנונעדרא רעד
 רעקידעבעל רעד רעבא טלאװ ,סעמארד םריפסקעש טיול רעטציא ןרירװאטסער
 ־עגםיוא שממ זדנוא ראפ טלאװ רע זא ,אזא ןעװעג דײר סריפסקעש ןופ רעטאלפ
 ןצנאג םעד ,ץנעטסיזקע רעקידנעלגנאר רעכעלשטנעמ ןופ עמאג עלופ יד טפעש
 ליפשנעמאזוצ ןשימאק־יגארט םעד — טלעװ רעד ףיוא ימ רעזדנוא ןופ םדו־רשב
 סאד ;זדנוא ןיא ןריובעגנײא ןוא טיובעגנײא זיא סאװ ,לעטשנײא ןסיורג םעד ןופ

 ןטפאשנדײל יד ׳ןעײרדסיורא טשינ ךיז רימ ןענעק םיא ןופ סאװ ,עקידנעטשאב
 םאװ סאד ןוא עטקנעבעג יד ,עטכײרגרעד יד ,עקירעדיג יד ,עכיוה יד ,ערעזדגוא
 טאה ריפםקעש .ןכײרגרעד וצ טשינ לאמ ןײק ןוא ןלעװ וצ ףיוא טנכײצעגנא זיא
 ןשיגאלאאז םעד ראפ ,טלעװ דעקידעבעל א ראפ ,ןגאז ןעמ ןעק ,״ירבע״ ןבעגעג
 רעכעלשטנעמ רעצנאג רעד זיא׳ס יװ ,ןײש יוזא,ןוא סואימ יוזא זיא םאװ ,לגנארעג

 •ןימ
 ־רעדמוא יד זיא רע לײװ ,ןריפסקעש ץיז וצ אנקמ ךײש טשינ זיא ראפרעד
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 ןייטשטאלג בקעי

 אקװד ןעמ טרעװ ״טראװנגעק״ ץיז ןיא ןוא.רעלטסניק ןדעי ראפ םאמ עכעלכײרג
 טלאװעג טראװ עשירעלטםניק םאדיטאה םעד וצ זא ,ליפעג א טימ טקיוראב

 .ןגײטשוצדעבירא טשינ רעמ לאמ ןײק — טא ןוא טכײרגרעד ׳ןכײרגרעד
 יד .עילעגנאװע יד יװ רעםעב ךס א ,ך״נת םעד טנעקעג טוג טאה ריפםקעש
 ־עג םיא טאה ,ך״נת ןופ טײקיטפאה־ץנעטנעס יד ,םיא ףיוא ך״בת ןופ העפשה
 ןעמאר יד ןיא ןטעברא טזומעג העפשה רעד טימ טאה רע רעבא ,געװ םעד ןזיװ
 ענײז טימ טאה רע .ךארפש רעשילגנע רעד ןופ ןעגנוצענערגאב עקיטלאמעד ןוא
 ןפאשעג טאה רע זא ,ןפלאהעגםיורא יוזא ךיז רעטרעװ טנזיוט קיצנאװצ ערעסאװ
 ,ןגעמראפ־טראװ שיריפםקעש א ןופ ןוא ןושל־ריפסקעש ןופ עירעפמיא ענעגײא ןא
 ןופ גנופאשרעביא רעשירעלטםניק רעד ןיא ךיז וצ ןכײלג ןײק טשינ טאה סאװ
 א ײב רעטרעװ .ןושל ןופ רעמערופ א זיא רעבײרש־רעלטםניק רעדעי •ךארפש
 ןביג ןוא ןעמאזוצ ךיז ןעילפ םאװ ,לגײפ עקידעבעל יװ ןרעװ רעלטםניק ןםיורג

 .ןצאז עטיוט ןופ טשינ ,ךעלעצרעה עקידנעגניז עגײלק ןופ טײקמעראװ יד

 ־םיוא ,ײז טימ ןלאמ וצ ףיוא רעטרעװ ןופ דוס םעד ןענופעג טאה ריפסקעש
 עטםפיט יד ןופ אנד עמאס םוצ ןײגרעד ןוא ןליפעג עכעלשטנעמ ײז טימ ןפעש
 ־דנעטשראפ ךײלג ןרעװ ןוא ןעמוג ןפיוא ךיז ןגײל רעטרעװ ענײז .ןשינעבעלכרוד
 ײז רעדײא ךאנ ,קינוז ףיוא־ןעײג ײז .טײקכעלדנעטשראפמוא רעײז ןיא ךעל
 עגײז טאה ריפםקעש .דײר יד ןופ ןיימ םעד ןופ ןײשפיוא םוצ ןגיוא יד ןענעפע
 ןופ רעיוא םאד שיזיפ ןעלטרעצ ײז זא ,טראפעגנעמאזוצ שילאקיזומ רעטרעװ

 .רעמעטאב ןופ גנוצ יד ןוא רערעה

 עטםדנימ יד טאהעג טשינ טאה רע זא ,אזא קיגאמ ןײז זיא ןעמאזוצ רעבא
 ןליפעג עטסקינייװעניא יד רעטרעװ עקידמישוח יד טימ ןרעדליש וצ טײקירעװש
 ־יוא ןוא עטםנעש יד ײם ןענעז רעטרעװ ענײז .קנאדעג ןופ לפאצכרוד םעד ןוא

 .טפירש־חומ עטםכעלטקגיפ יד ײם ,ןפארגאידראק עטםשיטנעט

 טאה ריפםקעש ליױו ,דום רעקיבײא ןא זיא טכײרגרעד םע טאה רע יוזא יװ
 • רעטרעװ טימ טצונאב ךיז טאה רע תעב ,לאמ א טימ ןבאגפיוא עכעלטע טאהעג

 טגײלעגגיירא ייז ,טשטײטעגניירא ,טשטייטעגםױא ייז ,ןעגנוזעגםיוא ייז טאה רע
 ליפשנעמאזוצ ,ליפשנגעקטנא םעד ײז ראפ ןפאשעג ךײלג ,רעלײמ עקיטכיר יד ןיא
 ןוא עטםקיטפאה םאד ,עטסקיטנורג םאד תורוש עכעלטע ןיא ןעגנאפעג דימת ןוא
 שילגנע טדער ןעמ זא .ןטאטיצ טימ גרעב ןענעז םעמארד ענײז .עטםקידװעבײלב
 ־פיורא טוג ךיז טאה רע .ריפםקעש — טשינ טדער ןעמ יצ רעכיז טשינ ןעמ זיא
 רעצנאג רעד ףיוא ,קלאפ ןםיורג םעד ךרוד ןוא ,קלאפ ןשילגגע ןפיוא טגײלעג
 .קנאד טימ ןענאמרעד קיבײא םיא טעװ ןוא דובכ פא םיא טיג םאװ ,טײהשטנעמ

 ,טנראװאב זיא ץלא ,רפס םעד ןיא טײטש ץלא ,רפם םיורג א זיא ריפםקעש

 רעבא ,תולזמ יד יװ טלעטשעגנײא ץלא טראד זיא׳ם .טקיטנורגאב ,טקיטםעפאב
 .רעדנװו עײנ ןקעלפטנא לאמ םעדעי ןוא ןליפשרעביא םיא ןעמ ןעק םעלא םעד ײב
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 םעמעט עטיירג ףיוא

 ןעמעלא זיולב זדנוא טאה רע ,ןימ ןכעלשטנעמ ןופ רעפיט טשינ זיא ריפםקעש
 ערעסאװ זא ״זיירק א ןיא טפושיכעגנײרא זדנוא ןוא ןענעז רימ יװ טלעטשעגקעװא
 ךיז לאז ןעמ יװ ןוא ךיז ףיוא ןעמענ טשינ לאז זדנוא ןופ רעדעי ןבעל ןיא עלאר
 .ןטלאהאבםיוא טשינ ךיז ןעמ ןעק גנוצ ןײז ןופ ׳ליפש רעזדנוא טימ ןטלאהאב טשינ

 טפאכ׳מ זא ,יוזא זדנוא ןטםאפ םאװ ,רעטרעװ טײרגעג ןעמעלא זדנוא ראפ טאה רע
 ־נא ןעװעג טשינ טושפ זיא׳ם .עבארפ־ןגיל א ןעמונעג טלאיװ ןעמ יװ ,רעטיצ א
 ־רעד ןוא רעלטםניק רעכעלשטנעמרעביא אזא ןײז וצ ןשטנעמ ןײא ןופ קידנעטש

 .טנעניטנאק א זיא ריפסקעש זא ,טגאזעג רעבאלפ עקאט טאה ראפ

 ־עטיל רעזדנוא וצ טרעהעג סאװ ,היהש השעמ א ןלײצרעד רעטציא ןעמ געמ
 ןײרא לאמא ןיב׳כ .(קורדסיוא רעכעלפערט א םשטיװאר) םױראטאדקענא ןשיראר
 ןםיורג א ײב םירבח לצנערק ץנאג א ןפארטעג ןוא ״עפארײא״ עפאק רעזדנוא ןיא
 ןעװ .סעומש ןםײה א טריפעג ןבאה םאװ ,שארב ןענעזײר םהרבא טימ ,שיט
 טדנעװעג רימ וצ ךיז ןוא ןפורעגוצ ךײלג ךימ רע טאה ןעזרעד ךימ טאה ןעזײר
 ־עטניפ עצראװש עשילגנע יד ןיא טנװאהאב סעפע ךאד טנעז ריא :אנשיל יאהכ

 ז ןגאז אד ײז יװ סיורג יוזא ןעװעג ריפםקעש עקאט זיא ,עשז טגאז ,ךעל
 טראוו ריפםקעש .ןינע ןטםנרע ןא ןיא טײג׳ס זא ,ןעזעגנײא ךײלג באה׳כ
 .לרוג ןײז ןעמיטשאב ףראד ךיא .טקידרעװ ןקידנדײשטנא ןײמ ףיוא קידלודעגמוא

 ־ײקיבײא עלא ףיוא עיצאטופער םריפסקעש טלאפ ,טראװ םורק א ךיא גאז רעמאט
 ־נאפעג־ריפםקעש א ןעװעג ,קירוצ ראי 44 א טימ ,טלאמעד ןיוש רעבא ןיב ךיא .ןט
 ־ײא״ עפאק ןיא םירבח ראפ לײטרוא ןקיזאד םעד ןגארטעגםיורא ךיא באה .רענעג
 טאה עםאר עםיױו יד םאװ ,רעלטסניק רעטםערג רעד זיא ריפםקעש :״עפאר
 יװ ראנ ,גנוקרעמאב עשיטםיםאר ןײק ןעװעג טשינ הלילח זיא םאד .ןבעגעגםיורא
 ןשיװצ רעדא ,עדנאגוא ןיא ,דנאלאםאינ ןיא ץעגרע זיא רשפא ,ךיז טכאמ ךאז א

 .חוכ רעשירעבײרש רערעפערג א ןאראפ רענעמשוב יד

 ,סיוא טזײװ ,זיא רע .טע ןא טימ טרעפטנעעג םעד ףיוא טאה ןעזײר רעבא

 :ןעװעג לטבמ ןריפסקעש טאה םאװ ,רענאיאטםלאט א ןעװעג ןריפםקעש עגונב

 ךיא באה — ,ץיה טימ ןפורעגםיוא ןעזײר טאה — ,ןײטשטאלג ,טרעה ריא —
 וליפא ראנ ,ןריפםקעש ןופ רעלטםניק רערעםערג א ךיא ןיב ראנ טשיג ׳ראי אזא

 .םיא ןופ רעםערג ךיוא טנעז ריא

 גאטנריובעג ןטםטרעדנוהריפ םוצ ,רעטעפש ראי קיצרעפ ןוא ריפ ,רעטציא
 ץנארק םעד ךיוא ,לכײמש א טימ ,ךיא גײל ,רעלטםניק־רעפום ןשילגנע םעד ןופ
 בולק ןשילמיה ןיא זא ,רעכיז רעבא ןיב׳כ .טנעמונאמ ןקיבײא ןײז ןופ סיפ יד וצ
 טאדקענא םעד טלײצרעד גנאל ןיוש ןעחיר םהרבא טאה עכעלברעטשמוא ןופ
 רעדעי ׳טאהעג האנה ןוא טכאלעג קאמשעג ןבאה עדײב ןוא ןריפםקעש םאיליװ
 1.5,64 .רעגײטש ןײז ףיוא רענײא
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 טסארפ טרעבאר

 א םנײז טנעײלעג טאה םאװ ,טעאפ א ןגעװ ןבײרש וצ רעװש תמאב זיא׳ם
 ךאנ זיא דיל א ןופ ןענעײלראפ אזא .םרעעז ןוא םרערעה ןאילימ קיצפופ ראפ דיל
 טםארפ טרעבאר .טײהשטנעמ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעשעג טשינ לאמ ןײק
 טכעלש — ןבירשעגנא זיא םע ןעװ טאה רע םאװ ׳דיל עטסגרע םאד טנעײלעג טאה
 טאה גנורעװשנײא־ידענעק יד .גנולעטשאב רעשיטאעראל א ראפ וליפא גונעג
 םארגארפ ןיא םאװ ,טנעדיזערפ ןגנױ םעד עיסנעמיד א ןבעגעגוצ טלאמעד רעבא
 ןופ גנוקילײטאב עכעלנעזרעפ יד ןראװעג ןסאלשעגנײא זיא גנורעװשנײא רעד ןופ
 רעיורג םנעמעװ ,ןטאטש עטקינײאראפ יד ןיא טעאפ ןטסטמיראב ןוא ןטםטלע םעד
 ־אמ ןטםנרע אזא ײב ,עיזיװעלעט עלאנאיצאנ רעד ףיוא ןראװעג ןעזעג זיא פאק
 .טמא םעד ןעמונעגרעביא לעיציפא טאה טנעדיזערפ רעטס35 רעזדנוא ןעװ ,טגעמ
 ־םיה רעד ןיא טקילײטאב ךיז ןבאה םאװ ,ןאילימ 50 יד ןופ רעצעמע ןעװ
 ךיז טלאװ ,טעאפ א וצ דובכ םענעבעגעגפא ליפ יוזא ןופ שינעעשעג רעשיראט
 ־ענעק טעמדיװעג טאה טםארפ טרעבאר םאװ ,עמעאפ יד ןריקיטירק וצ טגעװרעד
 ןלאנאיצאנ אזא ןריקיטירק טשינ ןעק׳מ .קזוח ןופ םינפ א טאהעג רע טלאװ ,ןיד
 טרעטעלקרעד שטנעמ א ןעװ .גנוקידײלאב־טעטסעיאמ טושפ זיא׳ם ,גלאפרעד
 ללכב ןיוש טכאמ׳ם ןוא ,קיטירק יד ןרעהרעד טשינ יװ ײס רע טעװ ,ךיוה יוזא

 .ןגאז םיא ףיוא טעװ ןעמ םאװ ,סיוא טשינ ראג
 ,דאי 75 ןופ לעװש רעד ףיוא ןענאטשעג ןיוש זיא טםארפ ןעװ ,1949 ןיא

 רעדיל ענײז עלא ןענישרעד ןענעז ,יאדװא ןטעאפ ראפ ,רעטלע עקיטעז ץנאג א
 טימ טעװעקיפעגא ,ןטײז 650 א ןופ ךוב א זיא סאד .דנאב ןטלמאזעג ןײא ןיא
 ךוב טשרע ץיז טניז ,ןבעגעגםיורא טאה טםארפ םאװ ,רעכיב ענײז עלא ןופ רעדיל
 טאה טעאפ רעד .דנאלגנע ןיא ,1913 ןיא ןײש עקיטכיל יד ןעזרעד טאה רעדיל
 םאד טאה רעגעלראפ רענאקירעמא םוש ןײק ןוא ,דנאלגנע ןיא טניװועג טלאמעד
 ראפ ןײטשראפ וצ רעווש זיא גאט ןקיטנײה ןזיב .ןבעגסיורא טלאװעג טשינ ךוב
 ־דנאלגנע־ײנ עטראה יד ןםיבעגנײא אי טאה גאלראפ רעשילגנע ןא דארג סאװ
 קאמשעג ןײק טאהעג טשינ טאה עקירעמא ןוא טעאפ רענאקירעמא םעד ןופ רעדיל
 ראפ יװ עקירעמא ראפ טסאפעג רעמ ךם א ךיז ןבאה םאװ ,רעדיל עכלעזא ראפ
 רעטיױוצ א םאװ ,עיצאםנעפמאק לקיטש א ןגעלעג םעד ןיא זיא רשפא .דנאלגנע
 טאה ,ןאםניבאר ןאטגנילרא ןיװדע ,רעלטײצטימ א םטםארפ ,טעאפ רענאקירעמא
 זיא ךאד ןוא קאמשעג ןשילגנע םוצ עטםאפעגוצ רעדיל ןבירשעג עקירעמא ןיא

 •דנאלגנע ןיא יװ ,עקירעמא ןיא ןעװעג טמיראב רעמ רע
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 .םי ןטײז עדײב ףיוא גנונײשרעד עײנ א ןעװעג זיא טסארפ זא ׳זיא תמא רעד

 .ךארפש עטדערעג יד טצונעג טאה רע .רעגניז רעקידװעדער א יװ ןעמוקעג זיא רע

 סטםארפ ןיא .טראװסדריאװ טעאפ רעשילגנע רעד ןאטעג טאה סאד יװ רעמ ךם א
 סאד טרינימאד טשינ טאה׳ם װו ,עכלעזא ןםעומש עצרוק ןעװעג ךיוא ןענעז רעדיל
 ײז ידכ ,ןראװעג טביוטראפ ןענעז דיל ןופ םעטיר רעד ןוא ןעמארג יד .גנאזעג
 ןופ טקעריד ןעװעג זיא טראװ סאד ןוא ,טראװ עטדערעג םאד ןרעטש טשינ ןלאז
 םאװ ,ןסערעטניא עלאמש ענײז ןופ ךיוא ןוא רענאקירעמא דנאלגנע־ײנ ןופ ליומ
 רעטעפש .המכח עשיקלאפ עשימזיראפא ןפאש וצ ןזיװאב ןגעװטסעד ןופ ןבאה
 ןטײהזײװ עשיקלאפ ענײז ןופ ןגאלשוצםיוא טכוזעג טםארפ טעאפ רעד ןיוש טאה
 ןײק םיא ןענעז רעדיל עכלעזא רעבא ,ןלאוטקעלעטניא ראפ לאירעטאמ ךיוא

 .ןעגנולעג טשינ לאמ

 טימ ןבעגעגסיורא רעכיב־רעדיל ײװצ עטשרע ענײז טאה טסארפ טרעבאר
 רעכיב ײװצ יד טימ טאה רע זא, ,זיא תמא רעד ןוא ,קירוצ טרעדנוהראי ןבלאה א
 _ ןצנאג םעד ןטלאהטנא רעכיב ײװצ עטשרע יד .טפעשעגסיוא שיטקאפ ךיז

 עטסעב ענײז ןעניפעג ןעמ ןעק ןעגנולמאז ענײלק ײװצ יד ןיא ןוא ,טסארפ טרעבאר
 ײרד־ײװצ וצ זיולב ןאראפ ןענעז רעכיב־רעדיל עקידרעטעפש יד ןיא .רעדיל
 ראיג יד ןיא .ןעקנעדעג ןוא ןענעײל ךיז ןזאל םאװ ,רעדיל עטוג עטפאכעגסיורא

 .דיל עטוג עקיצנײא סאד וליפא טלעפ ענײז רעכיב עטצעל

 רעדיל קילדנעצ א דימת ןעמ טנאמרעד ןטםארפ טרעבאר ןופ טדער ןעמ ןעװ
 עיצאניבמאק יד ןאראפ זיא ײז ןיא לײװ ,טקנעדעגראפ טוג ךיז ןבאה סאװ ,ענײז
 ןא ךיז טבײה׳ס״ — דיל טוג א ראפ טנכײצעגנא ןײלא טאה טםארפ טרעבאר םאװ

 .״המכח טימ ךיז טקידנע ןוא דײרפ ןיא

 ראפ עיציניפעד עטסטארוקא יד עקאט זיא׳ם יצ רעכיז ןצנאג ןיא טשינ ןיב׳כ
 ךעלגיױועג טרידיװער ןעמ סאװ ,ןגאז עקידכעלײק ענעי ןופ זיא׳ס רעבא ,דיל א
 ענעגײא ענײז ףיוא טדנעװעגנא רעבא .גנוצ רעד ףיוא טוג ךיז ןגײל ײז לײװ ,טשינ
 לאמ ןײק טסײװ דיל טוג ןײז .עטוג א ןעװעג עיציניפעד יד זיא ,רעדיל עטםעב
 רעטוג א טימ ,גנונײשרעד א יװ ,ןא ךיז טבײה םע לײװ ,טמוק םע ןענאװ ןופ טשינ
 סאװ ,גאז ןגולק ןקידכעלײק ןקידלציפש א טימ ךיז טקידנע ןוא הרוש רעלופ ןוא
 ,רעדיל עכלעזא ביל טאה םלוע רעד .ןשטײט ךיז טזאל ןוא אכע ןא רעביא טזאל

 .טשינ ײז טייטשראפ ןעמ ןעװ ,וליפא ײז טפיירגאב ןעמ לייװ

 טפא טאה ןעחיר םהרבא זא ,ןזײוװצנא ןעמוקעגםיוא לאמ ךס א ןיוש זיא רימ
 ־ידלציפש א וצ ןעגניזרעד וצ ךיז טאהעג ביל ךיוא טאה רע .דאטעמ םעד טצונעג
 טסארפ .לטרעװםקלאפ א ןופ ןח םעד ןוא םעט םעד ןבאה לאז םאװ ,ץכעגאז רעק
 רעבאי ,טײקכעלדליב ןײז ןיא רעטריניפאר ןוא שירעבײלקםיוא רעמ ןעװעג זיא
 יד ךיז טאה טםיזמוא טשינ .ןטסארפ ןופ רעשיטםינאמוה ןוא רעמעראװ זיא ןעזײר
 רעטלעטשעגסיורא רעד טימ טקיטשעג ,םיוא־ראי ,ןײא־ראי עימעדאקא עשידעװש
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 ־ײרב רעד ןגאז וצ םאװ קינײװ רעײז טאה רע .ןטסארפ טרעבאר ןופ רוטאדידגאק
 טרעשאב זיא םיא שטאכ ,עיראטידיוא רעשיטעאפ רעלאנאיצאנרעטניא רעט
 ־ניװארפ סיוכרוד זיא רע .עקירעמא ןופ טעאפ רעלאנאיצאנ רעד ןרעװ וצ ןעװעג
 ענעבילקעגםיוא יד וצ ךיז ןרירוצ ןליק ןײז ןיא ןוא ,קיטאמעט ןײז ןיא לעיצ

 .סעמעט
 ־ראפ םעד טאה רע ןעװ ,טריטיצ טאה ידענעק טנעדיזערפ סאװ ,דיל סאד
 ־ערא ןראװעג זיא עקירעמא זא ,חבש א טגאזעגכאנ טםארפ טעאפ םענעבראטש
 .רעדיל עטםעב ןוא עטםטמיראב ףלעװצ־ןעצ ענײז ןופ זיא ,טיוט ןײז טימ רעמ

 זיא׳ם .״טנװא ןקיײנש ןיא דלאװ םײב ךיז קידנלעטשפא״ — דיל סאד טםײה ןםײה
 ־עגםיוא עמערא טימ ,םעראפ רעמערא ןא ןיא ןבירשעג ,תורוש ןצכעז ןופ דיל א
 טזאל םאװ ,גאז א וצ רעבא ךיז טגניזרעד זרעפ רעטרעפ רעד .ןעמארג ענעשארד

 •ןשטײט ײלרעלא ןופ אכע ןא רעביא

 ,ףיט ןוא רעטצניפ ,ןײש זיא דלאװ רעד

 ןטכילפ ךם א ךאנ באה ךיא רעבא
 ,ףאלש ךיא רעדײא ץיג וצ ןלײמ ןוא

 .ףאלש ךיא רעדײא ןײג וצ ןלײמ ןוא

 ךס א ײב ןורכז ןיא ןעגנוזעגנײא ךיז ןבאה תורוש עוױטימירפ ץנאג יד טא
 ךײלג ןעמ טזײװ ,ןטסארפ טרעבאר ןופ דער א טיג ןעמ ןעװ ןוא רענעײל־עיזעאפ
 םהרבא זא ,זיא טנאםערעטניא .תורוש עקיזאד יד טריטיצ ןעמ ןוא תואיקב סיורא
 .גנוקידנעראפ ערענעש א ךם א זיא םאװ ,דיל א ןופ לאניפ אזא טעמכ טאה ןעזײר

 טםיױו רע ,געװ ןיא ןריולראפ סאװ טאה רע םיא ךיז טכאד׳ס זא ,טגניז ןעזײר
 יצ ,ןײלא ךיז טגערפ טעאפ רעד םאװ ,עגארפ יד ןוא ,םאװ טארוקא טשינ וליפא

 — תורוש ריפ יד טימ ךיז טרעפטנע ןעזײר רעבא ,ןכוז ןוא ןײגקירוצ רע לאז

 ,םאװ טשינ ךאד סײװ ןוא ןריולראפ סאװ באה ךיא

 ? טרעוו א סע טאה יצ
 ץרוק ןיוש זיא גאט רעד — רעביא סע ךיא זאל

 •דרע יד ךאנ סיורג ןוא

 ןראפ גנאגםיוא רעקיבלעז רעד ןוא װיטאמ רעקיבלעז רעד שיטקאפ זיא׳ס
 ןרעםערג א טימ ןוא רעכעלשטנעמ ךס א סיורא סע טמוק ןענעזײר ײב רעבא ,דיל

 .שינעקנעדכאנ ןופ אכע
 אד רעטציא ךאנ ןענעז׳ס ןוא ןעװעג ןענעז רוטארעטיל רעשידײ רעד ןיא
 ןבאה ײז סאוו ,זיא הרצ יד רעבא .טסארפ טרעבאר יװ ןטעאפ ערעסערג ךם א
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 ערעגנע ץיק וצ טשינ וליפא ״ןעגנורעװשנײא עשיטנעדיזערפ וצ לזמ ןײק טשינ
 רעדיל ענײז טמעראװעגנא רעמ ךס א טאה ןעזײר םהרבא .ןעמארגארפ־עיזיװעלעט
 עלהמכח סאד טשינ ןוא רקיע רעד ןעװעג םיא ײב זיא סאװ ,טײקכעלשטנעמ טימ
 .געװ ןופ פארא ךיז גאלש ךיא זא ׳סײװ׳כ .טציפשרעד ךיז טאה רע רעכלעװ וצ

 םהרבא ןופ דיל טנאקאב קינײװ א ןריטיצ וצ ןטלאהנײא טשינ ךיז ןעק׳כ רעבא
 ןלאז רימ ידכ ,רערעלופאפ ךם א ןײז וצ טרעװ גנונײמ ןײמ טיול זיא םאװ ,ןעזײר
 ןקיופכאנ טפלעה ןעמ ןעװ ,םיששב ןרעװ לטב ןוא ךיז ײב ןלאפפארא יוזא טשינ

 .ןטײקטמיראב־טלעװ

 ,ןטײצ ןופ ץענערג רעד ײב רימ
 .טירט א ןכאמ וצ זיא רעװש יװ

 ןטײװ ןופ רעדליב עשיטםאטנאפ
 ,טינארג ןוא גרעב ןופ ןזלעפ ןוא

 ןטײר עטרעביוצראפ תונחמ ןוא
 .טיהעג ןוא טריפעג םענײק ןופ

 ךעלמײה זיא ןעײטש רימ װו אד ןוא
 ? טנאקאב טנעאנ יוזא ץלא ןוא

 ,ךעלמײב יד ,ךעלזײה יד ,סעקנאל יד

 ,טנאװ םײב ןעמולב עקנינײלק יד

 ,ךעלמײצ ענעטכאלפעג קירעדינ יד

 .טנאה עדנריפ עקױר יד

 ןײק רעדיל עטסעב ןעצ ענײז ןשיװצ וליפא טשינ טאה טסארפ טרעבאר
 ,1921 ןיא ןבירשעג טאה ןעזײר םהרבא םאװ ,דיל עקיזאד םאד יװ דיל רעסעב

 .״ןטײצ ןופ ץענערג יד״ טריזירעטקאראכ שירעעז יוזא ןוא

 יד ןוא .קיטאמעט רעשירעמראפ רענדונ וצ ןגיוצעג טאה ןטםארפ טרעבאר
 עגײז סעמעט יד םאװ ,לײװגנאל רעד רעביא ףמוירט א יװ ןענעז רעדיל ערעםעב
 רעבא ,טפארק ךם א ןבאה רעדיל עשירעלײצרעד עטוג ענײז .טרעדאפעג ןבאה
 יד .קילײװגגאל ײז ןרעװ ,רעגײטש ןעמערא ןײז ףיוא טמארגעג ןעגעז ייז ןעװ
 ןיא .רעדיל ערעגנעל ענײז יװ רעסעב ךס א ןטסארפ ןײא ךיז ןביג רעדיל עצרוק

 .טײקידװעגניז עשירעדניפרעד־טשיג ןײז טשינ ךיז טםערעד רעדיל עצרוק יד

 טרעטנאלפראפ תוטשפ רעצנאג רעד ךרוד םאװ ׳טנאםערעטניא ךיוא זיא׳ס
 ־מוא עשיטעאפ יד טשינ — טײקכעלדנעטשראפמוא ךס א ןיא טעאפ רעד ךיז
 ןגײא ןא טימ ךיז ראפ טדער יז לײװ ,ןעמעננא זומ ןעמ םאװ ,טײקכעלדנעטשראפ
 ענעטארעגמוא ןוא עכעלדנעטשראפמוא עטושפ ראנ ,טלעװ רעגעגײא ןא ןופ ןושל
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 עלעוטקעלעטניא וצ רעבירא ליװ טעאפ רעד ןעװ ךעלנײװעג טעשעג םאד .תורוש
 .םעמעט

 ־ראפ עקירעמא ? טעטיראלופאפ ץיז וצ ןעמוקעג טםארפ טרעבאר זיא יוזא יװ
 רענאקירעמא יד םגה ,טםארפ יװ ןטעאפ ערעסערג גאט ןקיטנײה םײב טגאמ
 זא ,זיא רעפטנע רעד .הגרדמ רעכיוה וצ ןײק ףיוא טשינ רעטציא טײטש עיזעאפ
 היל סאד ךםאפראפ״ סאװ ,ןטעאפ־טעניבאק ןענעז ןטעאפ רענאקירעמא ערעדנא
 טשינ ןענעז ײז רעבא ,ןדאטעמ עטםעב יד טימ ,םיללכ עטםעב עטםנעש יד טיול
 עשיטעאפ א טכוזעג גנאל ןיוש טאיה עקירעמא .ןטײקכעלנעזרעפ עשיטעאפ ןײק
 ,ןקז א ךיוא ,ןגרובדנאס לראק ןיא טפאכעגנא ריש ךיז טאה ןעמ .טײקכעלנעזדעפ

 רעמ ללכב זיא רע ןוא רעדיל עטכעלש רעײז גנאל ןױש טבײרש גרובדנאם רעבא
 טכײרגרעד טײצ רעד טימ טאה גרובדנאם .רעקיראטסיה־ןלאקניל א יװ טנאקאב
 ןופ משינ רעבא ,טײקכעלנעזרעפ רענאקירעמא רעטנעקרענא ןא ןופ הגרדמ יד
 עלאקידאר ךס א םיורא ךיוא טגאז גרובדנאם .טעטילאודיוױדניא רעשיטעאפ א
 טיצ ןעמ ןוא רענאקירעמא ןכעלטינשברוד םעד לאמא ןקערשרעד םאװ ,ןעגנונײמ

 .םיא ןופ קירוצ ךיז

 ןײק טימ ןעמונראפ טשינ ךיז טאה רע .טעאפ רעד זיולב ןעװעג זיא טםארפ
 רע ןוא קינײװנסיוא ןופ רעדיל ענײז עלא טנאקעג טאה רע .תוכאלמ ערעדנא
 טלקגיפעג טאה חומ ןײז .רעגײטש ןקיטראנגײא ןא ףיוא טנעײלעגראפ ײז טאה
 ןופ טקורעגפא ןעװעג טײװ וצ טשינ ןענעז סאװ ,תומכח עקיצילב עטײרג טימ
 זיא רעקשטיטלא ןא יװ .ענײז רעדיל יד טימ םנײא ןעװעג זיא רע .רעדיל ענײז

 .ךיז ראפ ״רעטאעט״ א ןוא טנאזומא ןעװעג רע

 רע טאה ןטלעװזור .רענאיצקאער רערעטיב א ןעװעג טײהרעגנױ זיא טסארפ
 םעד ״שירענאקילבופער״ טריקיטירק טפא רעײז טאה רע ןוא ןדײל טנעקעג טשיג

 ענײז ןוא ןעװעג טשינ ללכב רע זיא רעקיטילאפ רעקידלאװג ןײק .״ליד־ױג״
 ענרעפוק ןײק טרעװ טשיג ןענעז ,ןבעל רימ רעכלעװ ןיא טלעװ רעד ןגעװ ןעגנוגײמ

 .עבטמ
 טשינ ײז טאה רע ,טםײה׳ס ,ןעגנונײמ ענײז טריװרעזער רע טאה םנטצעל
 ־אבמא־רוטלוק רעד ןרעװ לאז רע דארג זא ,שינאריא ןעװעג זיא׳ס .טקיופעגםיוא
 ןװאשטשורכ טימ ןעגניד וצ ךיז ןרעװ טקישעג םע לאז רע ןוא רערעזדנוא ראדאס

 .טעאפ רענאקירעמא רעטריטגעירא רעםעב רערעדנא ןײק טשינ ןוא

 םעד ןזיװעגסיורא טשינ רע טאה ,לארשי תנידמ ןײק ןראפעג זיא רע ןעװ
 ,תומכח טימ ןפראװעג ךיז טאה רע .הנידמ רעשידײ רעד ןיא סערעטניא ןטסדנימ
 ענעגנולעג עכעלטע ךאנ ןפורנײרא טגעמעג םיא ןעמ טאה דניק טלא ןא יװ רעבא

 .טקעפע םעד ןצענראפ טכירעגמוא טשינ לאז רע ידכ ,ךעלטרעװ

 טשינ ןוא ,טפא ץנאג ךיז טםערעד ןושל שינאקירעמא ןײז ןופ תוטשפ יד
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 סעמעט עטײרג ףיוא

 א ראנ ,טעאפ ןײק טשיב זיא רע זא ,טגאזעג ךיז ףיוא ןײלא טסארפ טאה טסיזמוא
 .רעבײרש־ןזרעפ

 קינײװ רעײז רעבא ,טפאשגולק ענעריובעגנײא עכעלריטאנ טגאמראפ טאה רע
 ־עגעגרעביא־רוטלוק ,עדימרעביא יד טרינאפמיא אקװד טאה סאד .טײקטריניפאר

 ןעװעג רעבא זיא רע .ןלאפנײא ענײז ןופ ןלאװקעגנא ןבאה סאװ ,רעקיטירק ענעם
 רעד ןופ .טײצ ערעגנעל א טכוזעג ןיוש םע טאה עקירעמא ןוא טלאטשעג ץנאג א
 ־נעזרעפ עשירארעטיל רענאקירעמא עסיורג ןופ עכאפע־דגאלגנע־ײנ רעקילאמא
 ,טעאפ רעד טלעפעגםיוא עקירעמא ןיא זדנוא טאה ןא טײצ רענעי ןופ ,ןטײקכעל

 .ןאמטיװ טלאװ רעײנ ןימ א ,טעאפ גאט ןיא העש 24 זיא סאװ

 םיא .טעאפ רעטכוזעג רעקיזאד רעד ןראװעג זײװכעלסיב זיא טםארפ טרעבאר
 טאהעג טאה רע ןוא רעטלע עכיוה א טכײרגרעד טאה רע סאװ ,טקילגעגפא ט,אה
 טנעדיזערפ ןעוו .עלאר רעלאנאיצאנ ןײז ראפ ךיז ןטײרגוצוצ טײצ ליפ יוזא

 ןעװעג זיא ,דנאל ןופ רוטלוק־טראװ רעד טימ גנודניבראפ א טכוזעג טאה ידענעק
 ןוא ןטםארפ טרעבאר ןופ פאק ןעיורג ןטלא םוצ ןפערט לאז רע זא ,ךעלריטאנ
 עלאר יד טלאװ םענײק .טעאפ ןלאנאיצאנ מעד ראפ ןעניורק לעיציפאמוא םיא
 דיל טכעלש אזא ןענעײל טנעקעג טאה רע זיולב .ןמסארפ יװ טםאפעג טשינ יוזא
 ןוא גנוגײצרעביא ליפ יוזא טימ ,טנעדיזערפ ןגנױ םעד ןופ גנורעװשנײא רעד ײב

 .טײקטבלאזעג רענעגײא ןײז ןיא ןביולג ליפ יוזא
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 ןליװגנאז רעביא טפשמ רעגנערטש א

 טימ טנכײצעגפא ןעמ טאה גאט־ןריובעג רעקיראיטרעדנוה סליװגנאז לעארזיא
 ־רעד יד .ןזײרק עשידײ־שילגגע יד ןיא ,ערענעלק ןוא ערעגנעל ,ןעלקיטרא לאצ א
 רעטאפ םעד ראפ ביול טימ לופ ןוא עקידבוט־םױ ןעװעג עלא ןענעז ןעגנונאמ
 ענײז טנאמרעד ,ךיז טײטשראפ ,טאה ןעמ .רוטארעטיל רעשידײ־אלגנא רעד ןופ

 וליפא טאה ןעמ .״סרעראנש יד ןופ גינעק״ םעד ןוא ״אטעג רעד ןופ רעדניק״
 .םזילאיראטירעט ןקידרעטעפש ןוא םזינױצ ןײז ןגעװ ןלײצרעד וצ ןסעגראפ טשינ

 אלגנא) רוטארעטיל רעשידײ־אלגנא רעד ןופ רעטאפ םעד טאה ןעמ — רקיע רעד
 (רוטארעטיל רעשילגנע ןוא רענאקירעמא ןשיװצ קוליח םעד ןענאטאב רשפא טעװ

 ןעלקיטרא עכעלטע ןענישרעד םיא ןגעװ ךיוא ןענעז׳ס .ןײרא למיה ןיא טביולעג
 ןיא ןעװעג ךיוא ןענעז ײז ןוא עקירעמא ןיא עסערפ רעשידײ רעד ןיא זדנוא ײב
 גהונ ךעלנײװעג ךיז זיא׳מ יװ ,ןעגנוצאשפא עכעלרעײפ עקידחסונ יד ןופ םארטש
 טפראװ ןעמ ;טײקכעלנעזרעפ רעטגאקאב א ףיוא קילבקירק ןקיראיטרעדנוה א וצ

 .טײקכעלברעטשמוא ןײז ףיוא עטעפאל־דובכ עקידװעעזנא עטשרע יד

 םעד ןיא ןענישרעד זיא סאװ ,לקיטרא ןא ןעװעג זיולב זיא ללכה ןמ אצױ א
 זיא גנולדנאהפא עקיזאד יד .״רעװריוזבא שיאושזד״ טאלבנכאװ ןשידײ־אלגנא
 םאװ ,ןליװגנאז לעארזיא ףיוא טפשמ רעפראש רעקיגנעהפאמוא ןא ןעװעג רעכיג

 .ןבעגעגוצ טשינ טנוזעג ןײק טײקכעלברעטשמוא םליװגנאז טאה
 ־רעגריב״ סליװגנאז טימ טקיװקעג ךיז טאה׳מ יװ ,ךאנ קנעדעג ןײלא ךיא
 ךיא ןוא ,תושעמ עשידײ ענײז טימ ,רוטארעטיל רעשילגנע רעד ןיא ״טפאש
 יד ןעמענוצנא רוד ןרעגנײ םעד ראפ ןעװעג ןיוש זיא׳ם רעווש יװ ךיוא קנעדעג
 רעד רעבא .עיצאטופער רעשירארעטיל םליװגנאז ןופ טײקםיורג עטרימאלקארפ
 ךאנ זיא גנורעײפ־גאט־ןריובעג רעד וצ ךרוד טריפ ןטראגנײװ יענער סאװ טפשמ
 רימ .ןריפוצכרוד טגעװרעד ךיז ןבאה רענעײל ערעגנײ עקילאמא יד יװ רעפראש
 זא ,טריפשעג ןוא טאהעג טשינ האנה עםיורג ץיק טאלג ןוא טנעײלעג םיא ןבאה
 ־עטיל־אטעג ןימ א ןײלא טפאש ״אטעג רעד ןופ רעדניק יד״ ןופ רעבײרשאב רעד
 ןופ גנולקיװטנא ןוא גנאג םענײמעגלא םעד ןופ טײז א ןיא טײטש םאװ ,רוטאר
 ־געטיוא ןײק ןעזעג טשינ ןליװגנאז ןיא טאה׳מ .ןפאש ןשירעלטסניק־שירארעטיל
 ןטםעמנא ךיז ףיוא ןעק סאװ ,טארעטיל א ןופ ראנ ,רעלטםניק א ןופ חוכ ןשיט
 ןבירשעג וליפא טאה רע .ײז ןיא ןריזאפ ןוא םענירעלעפ עשירעלטסניק ײלרעלא

 .רעדיל עטכעלש
 טשינ ןעװעג זיא רע זא ,(גאט ןקיטנײה ןזיב ראלק טשינ זיא רימ) ךיז טכאד
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 טאה רע זא ראנ ,פאטצלעמש רעבאקירעמא ןגעוו עמארד א ןופ רעבײרש רעד ראנ
 יצ טארוקא טשינ םײװ׳כ זא ,טימרעד ןײמ׳כ .ףירגאב ןצנאג םעד ןפאשעג ללכב
 ראפ טפעצער ןימ א ןעװעג ךעלטנגײא זיא םאװ ,ײרעצלעמש רענאקירעמא יד
 ,ןגאלאיצאם עקיטײצנײז ײב עקיטראפ א ןעמונעג ליװגנאז טאה ,עיצאלימיםא
 .ט־יזיטאמארד םיא ןוא פאטצלעמש םעד ןגארטעגםיוא ןײלא עקאט טאה רע רעדא

 םעד ןיא גילפ עטיוט א ןעװעג ךיוא זיא עיפאזאליפ־פאטצלעמש עקיזאד יד
 עקיזאד יד ןעמענוצנא ןעװעג רעװש זיא׳ם ;םרענעײל־לױוגנאז ערעגנײ יד ןופ םוכ
 ןוא רעטאעט ןשידײ ןיא ןראװעג טליפשעג וליפא זיא םאװ ,עיפאזאליפ עלאיצאם

 .רעטעפ ןטעבראעגפיורא ןא ןופ עיפארטנאליפ יװ קורדנײא ןא טכאמעג

 ףיוא ״עיצארעפא״ אזא טכאמעג טשינ ,טגאזעג יװ ,טאה רענײק רעבא
 עגנױ א זיא יז זא ,ןעמעננא ליװ ךיא ןוא — ןטראגנײװ יענער יװ ,ןליװגנאז
 ־נערטש ןוא רעײרפ ריא ןיא ןובשח ןשידײ ןגנױ א טכאמ םאװ ,ןירעבײרש עשידײ
 ־דעומה־לוח טשינ וליפא ןוא קידבוט־םױ טשינ ראג זיא םאװ ,גנוצאשפא רעג
 רעכאװש א ןעװעג ללכב זיא ליװגנאז זא ,ןא טזײװ יז סאװ ,טקאפ רעד .קיסעמ
 ףיוא ךיז לאז ןעמ זא ,ןײלק וצ ןעװעג ןענעז תולעמ ענײלק ענײז זא ןוא רעבײרש
 ־טנײה א ןריסערעטניאראפ וצ חוכ ןקידנרעיוד ןבאה ןלאז ײז זא ןוא ןקוקמוא ײז

 רעד ןופ ןובשח ןפיוא ןרעוו ןעמונעג ןעק גנונײמ יד טא — רעבעײל ןקיטײצ
 טריזימאטאנא ןטראגנײװ יענער רעבא .תוניבמ רעגנערטש רענעגײא םנירעבײרש
 זא ׳טזײװ יז .עיציזאפ רעטםעפ א ףיוא יז טײטש טימרעד ןוא דײ םעד ןליװגנאז
 ןופ ,טײקשידײ־לוע ןופ ןיז ןיא ןכארבעצ טשינ הײ רענעכארבעצ א ןעװעג זיא רע
 ןפראװעגנײרא ןײלא ךיז טאה םאװ ,דײ א ראנ ,ץראה םענעכארבעצ ןשידיסח םעד

 •רענעצלאמשרעד־טשינ א ןעמוקעגסיורא ןוא פאטצלעמש ןיא

 ־םוזעי סליװגנאז ףיוא טלטײט ןטראגניױו יענער סאװ ,לעיצעפס טלעפעג רימ
 ־וקע״ םעד טריפעגנײא ןבאה םאװ ,עטשרע יד ןופ ןעװעג זיא רע .סעיצאטרילפ
 ־ץקש םעד ךאנ .ןדײ ײב ,ןקירדסיוא יוזא ךיז געמ ןעמ ביוא ,״טסײג ןשינעמ
 ,ןדײ עטריפיצנאמע ענעפורעג יוזא יד ןופ עיצקאער יד ןעמוקעג זיא ונצקשת

 טימ ןעקניװכרוד ךיז ןעמונעג ןוא ןקראפ ןרעביא ןפראװעגרעבירא ךיז ןבאה םאװ
 .טריפיצנאמע קידנעטשלופ זיא ןעמ זא ,ןזײװ וצ ידכ ,םוטנטסירק םעד

 עדײב ןוא ןםוזעי טימ ךיז טפערט וניבר השמ זא ,טמולחעג טאה ליװגנאז
 רעד ןופ טרעטשעגמוא ,םוטנדײ ןוא םוטנטסירק ןשיװצ ךודיש םעד ךרודא ןריפ
 ןאראפ טשינ זיא עכריק רעד ןא סאװ ,זיא הרצ יד .עגאגאניס רעד ןוא עכריק
 ־שיפאקםארקימ א ,ןא ךיז טגנערטש ןעמ ביוא ,ןכוזפא רשפא ןעק׳מ .סוזעי ןײק
 ־אלבעגפיוא עלופ יד ,סוזעי רוגיפ יד רעבא ,ןםוזעי ןגעװ עלעטניפ ךעלטבישעג
 טשינ עכריק יד לאז םאװ ראפ .םוזעי רעכעלכריק רעד זיא ,טײקכעלנעזרעפ ענעז
 ,זיא ץורית רעד ן ןםוזעי ןוא ןהשמ ןשיװצ ״םולש״ א ײב עקרעריפרעטנוא יד ןײז
 םולש רעשינעמוקע ריא וליפא זא ,ןביולרעד טשינ לאמ ןײק טעװ עכריק יד זא
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 וליפאו ׳טײקשינעמוקע ריא זיא ראפרעד ,המיתח ריא ןגארט טשינ לאז ןדײ טימ
 ךיוא ,ךעלטניװ עלארעביל ענעדישראפ טימ ןזאלבעגמורא ,גאט ןקיטנײה םײב
 ןשיליוטאק םענעגײא ןטימ םולש רעכעלכריק ןײר א ראנ ,קסע רעזדנוא טשינ
 ־רעזער ןוא ךעלדײרד טימ ,ןעגגוגנידאב עכעלכריק גנערטש ףיוא ךיוא ,ןסיװעג

 .סעיצאװ

 זא ,רימ ןטלאה רוד רעזדנוא ןיא זא ,טכער טימ טגאז ןטראגנײװ יענער
 ןשיטםינאמוה ןײר א ףיוא זיולב ,ןדײ ןוא ןטםירק ןשיװצ ןעמוק ףראד םולש
 ןעװעג זיא סאװ ,שא םולש .ןדאב ןזעיגילער ןײק ףיוא טשינ רעבא ,רעגײטש
 ,תועט ןלאטאפ םעד ןעגנאגאב ךיוא זיא ,טיבעג םעד ףיוא שרױ א םליװגנאז

 שיגאלירט ךיז טאה רע .זעיגילער — ןפיוקראפ טלאװעג ןםוזעי טאה רע םאװ
 ךיוא טאה רע ״דנומא רעכעלטםירק רעד ראפ טיטעפא ןשידײ א ןפאש וצ טימאב
 ןוא דײ — ןשטנעמ יד טשינ ןוא םעיגילער ײװצ יד ןרעטנענרעד טלאװעג

 ,דײ־טשינ
 ךות ןיא זא ,זדנוא טזײװ יז ןוא רעטײװ ךאנ טײג ןטראגנײװ יענער רעבא
 .ראטאלימיסא ןא ןופ םעקמעטסאפ עלא טימ ,ראטאלימיםא ןא ןעװעג ליװגנאז זיא

 רע •רעקידנםױרד א יװ ןבעל־אטעג עגעפורעג יוזא עשידײ סאד ןעגנוזאב טאה רע
 רעד טימ םיא וצ ןעגנאגעגוצ זיא ןוא סנטײװ ןופ — דײ םעד טאהעג ביל טאה
 ןעניפעג ןליװגנאז ײב ןעק׳מ .״רעמורק רעד עקשיפ״ ןײז ןיא ,עלעדנעמ יװ ,זאנ
 ־יטירק ןקשעיוג םעד ןטאטיצ ״עכעלצונ״ טלעטשעגוצ ןטלאװ סאװ ,ןלעטש ךם א
 םעד ןגעקטנא .ןײגליוװ טזאלעג ךיז טאה דײ ״רעטריפיצנאמע״ רעד ,ןדײ ןופ רעק
 רימ •ןעמיוצ ןופ רעכערב רעד ןענאטשעגפיוא זיא ןרעיומ יד ןופ רעטיה ןשידײ
 א ןרעװ וצ זדנוא ײב ןעװעג ךײש טשינ זיא ,רעטעג ןײק טאהעג טשינ ןבאה
 טאה םאװ ,רעכלעזא ןעװעג זיא רדג־ץרופ א רערעזדנוא רעבאי .רעכערב־רעטעג
 םעד ןדעראב וצ טײהײרפ יד ןעמענ ךיז ןוא אדאװארב ןײז ןרירטסנאמעד טלאװענ
 ־אלפא־יכ־יכ ענעדישראפ טימ ןעײרדוצסיוא ןכאמ ײז ,ןדײז ןוא ןטאט םענעגײא
 רעד זיא םיא ראפ ,םיניד עשידײ עגנערטש ןופ טכאלעג טאה ליװגנאז .ןעײרעכ
 ןלופ םעד ןביולרעד ךיז ןעק רע זא ,לאנגים א ןעװעג ןסוטםירק טימ טרילפ
 ןײז זא ,טריפשעג טשינ רעבא טאה רע .טפאשגנערטש רעשידײ ןופ ןאפשםיוא
 טאה רע .רוד ןײז ןופ טניט ןשיליכשמ םעד ןיא ןעקנוטעג ןעװעג זיא רעדעפ
 ןלײט ןדײ זא ,יװ ,סעקנישזאר עכלעזא וצ טלעטש רע יװ טליפעג טשינ ךיוא
 יענער םאװ ,טאטיצ א ,״ןטיפארפ ןוא ךורע ןחלוש רעײז ןשיװצ״ טײצ רעײז

 .גנולדגאהפא רענעבירשעג קידנצנעלג ריא ןיא טגנערב ןטראגנײװ

 ןופ ״טנארפ״ ןצנאג ןפיוא ןעװעג זיא דײ םעד לױוגנאז ןופ טײקנכארבעצ יד
 ןופ טעװעטארעג ךיז טאה רע זא ,טנײמעג טאה רע .ערעיראק רעשירארעטיל ןײז
 .ןעײרפאב וצ ןצנאג ןיא ךיז ןעגנולעג טשינ זיא םיא רעבא ,טײקשידײ־לוע ןײז

 יז רע טאה ךות ןיא רעבא ,עיצידארט עשידײ ןעגניזאב וצ טאהעג ביל טאה רע
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 עתמא ןײק ןבאה טלאװעג טשינ ןוא טאהעג טשינ ריא טימ ןוא טאהעג טנײפ
 א טימ הנזתח ןײז ןליװגנאז ראפ וליפא טפראװ ןטראגנײװ יענער .אשמ־אגמ

 .ןיטסירק
 טפשמ ןפראש ןצנאג םעד טימ ,ןײז םיכםמ ץלא טימ ןעק׳מ יצ טשינ םײװ׳כ
 לטנאמ ריא ןיא ׳ךרוד םיא טריפ ןטראגנײװ יענער יװ ,ליװגנאז לעארזיא ףיוא
 ןופ גאטךריובעג ןטסטרעדנוה םוצ ,רארוקארפ ןקידלכש רעבא ןגנערטש א ןופ
 ןוא ןצופמורא עקשטיפאק א טראפ ךיז טליװ םע םאװ ,םוטנגײא שידײ לקיטש א
 ־אלגנא רענרעדאמ רעד ןופ רעמאפ רעד זיא רעװ ,עגארפ רעד ףיוא .ןטיהפא

 ״:ןרעיודאב םוצ ,ליװגנאז״ — ץפיז א טימ יז טרעפטנע ,רוטארעטיל רעשידײ
 א ןבאה טלאװעג ךיז טלאװ׳ס זא ,ריא טימ ןײז םיכםמ אי דעבא געמ ןעמ
 רעשידײ־אלגנא רעד ןופ רעטאפ ןרעםערג ןוא ןרעפיט ,ןרעקראטש ,ןרענעש
 םעד טקידײלאב טײקשידײ םליװגנאז ןופ טײקשיטעגאלאפא יד .רוטארעטיל
 ףיוא ,רוטארעטיל עשיליכשמ אזא זא ,טשרע טעז ןעמ .קאמשעג ןשידײ ןקיטנײה
 לעארזיא .טקנופדנאטש ןשיטקארפ א ןופ טשיג וליפא ךיז טניול ,תונושל עדמערפ
 ראג ןײז ליװ ןעמ ביוא .רוטארעטיל רעשילגנע רעד ןיא ןײרא טשינ זיא ליװגנאז
 ןטנצניינ ןופ ןענאגיפע יד וצ ןענעכערוצ םיא ןעמ טעװ ,םיא וצ קיצראהמראב
 ןופ לטרעפ ןטשרע ןופ ףום ןזיב טבעלעגנײרא טאה רע שטאכ ,טרעדנוהראי
 ־ראפ סעידעפאלקיצנע עשירארעטיל עשילגנע יד ןיא .טרעדנוהראי ןטסקיצנאװצ
 םלעםאק ןיא .םעיצאװרעזער ךס א טימ ״תורוש עגראק עכעלטע ליװגנאז טמענ
 ראי ןעצ טימ ןענישרעד זיא םאװ ,רוטארעטיל־טלעװ רעד ןופ עידעפאלקיצנע
 ־עידעפאלקיצנע רעד שטאכ ,ןםעגראפ ןצנאג ןיא ןליװגנאז ןיא ןעמ טאה ,קירוצ
 .חיגשמ ןשידײ ןלעיצעפס א טאהעג וליפא טאה רע ןוא דײ א ןעװעג זיא ראטקאדער

 וצ ,ןזײרק עשידיי ןיא ,טגאמרעד ןליװגנאז ןיא ךיז טאה׳מ םאװ ,טוג שטאכ זיא
 םנטראגניױו יענער ןופ לרעפעפ םאד רעבא .גאט־ןריובעג ןקיראיטרעדגוה ןײײז

 .ןעגנאזעג־ביול ןופ ראכ ןכאנ ,טגײלעגנא ךיוא זיא גנוצאשפא
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 ןענישרעד קירוצ גנאל טשינ זיא רעדיל עשיערבעה 69 ןופ עיגאלאטנא ןא
 ףיוא ןריגאער טלאװעג טונימ רעםײה רעד ףיוא באה ךיא שטאכ ןוא שילגנע ףיוא
 םאד לײװ ׳ראפרעד ןטלאהעגקירוצ ךיז ךיא באה ׳גגולמאז רעקיטראנגײא רעד
 ךײלג .ןגעװ האנה ןײמ ראפ טשינ ןוא רימ ראפ ןראװעג ןפאשעג טשינ זיא ךוב
 ןיא ׳אשנריוב ילנעטם ׳ןראטקאדער ײרד יד ןופ רענײא טגאז ׳ראפסיורא םײב
 ןייק טשינ ןצנאג ןיא ןענאק״ סאװ ׳עכלעזא ראפ זיא גנולמאז יד זא ״דמדקה ןײז
 טסילש םאד .״ןושל םעד ןיא רעדיל ענרעדאמ ןײז םעוט ןליװ סאװ ןוא שיערבעה
 ־םיורא זיא עיגאלאטנא רעד ןגעװ ןגאז ןעק ךיא םאװ ׳ץלא ןוא סיוא שוריפב ךימ
 טשינ ןוא ךוב םעד ןופ הנוק א יװ טנײמעג ןעמ טאה ךימ טשינ לײװ ׳ןפראװעג

 .תוניבמ עכעלנעזרעפ ןײמ ןבאה ראפרעד ןפראד ןראטקאדער יד

 ןענעז ךוב ןופ ליהנײא רענעריפאפ רעד ףיוא סאװ ןדירפוצ ךיא ןיב ראפרעד
 ןוא עשידײ־טשינ ׳ןטעאפ רענאקירעמא עטנאקאב ןופ תומכסה טכעלטנפעראפ
 ־ביול עכעלנײװעגרעסיוא טימ עיגאלאטנא יד ןעגניזאב םאװ ׳עשידײ־ןופ־טײװ
 ךוב סאד ןעמעװ ראפ ײמרא רעד ןופ ןלארענעג יד ןײז ךאד ןפראד ײז .ןעגנאזעג
 טימ ׳ןמא — ןגאז ןוא ןדירפוצ ןבײלב טגעמעג ךיא טלאװ .ןענישרעד טקעריד זיא
 ןראװעג טקישעגםיורא זיא לײפ א .ןטארעג זיא ךודיש רעד םאװ ׳תולעפתה סיורג

 •ליצ םוצ ןגיולפרעד ןוא
 ׳ץלא ןוא טנײמעג טשינ ךוב םעד טימ ןעמ טאה ךימ יװ עכלעזא ןוא ךימ
 טאה ןתמ־אשמ רעד לײװ ׳טקנופ םוצ טשינ ראפרעד זיא םעד ןגעװ גאז ךיא סאוו
 רעד םאװ ׳רעדנװו א ןעװעג זיולב רימ זיא׳ס .ןםאלשעגסיוא הליחתכל ךימ
 םעיצאװרעזער ןוא ןשינעראװאב ךם א טימ סיורא טמוק רעריפנײרא־ראטקאדער
 םעד ןופ רעבײרש רעד .רעדיל ןוא ןטעאפ ןופ בײלקפא ןוא בײלקסיוא םעד ןגעװ
 ןעמענ וליפא טנאמרעד רע ןוא רעטײרב ךאנ םע טכאמ טראװכאנ ןקידתוכיראב
 ןראװעג ןפאשעג זיא עיגאלאטנא יד ביוא ׳ךשפנ־הממ .ןטעאפ עטזאלעגסיורא ןופ
 סאװ ׳דיל ןשיערבעה םעד ןוא ןושל ןשיערבעה םוצ עדמערפ עטולאםבא ראפ
 ׳ץכעקעג שיטאזקע ןא יװ ײם ךאד ײז טיג ןעמ ז ןעײרב גנאל ײז ראפ ןעמ ףראד
 יד ןופ ןםיװעג םענײר םעד ןגעװ ןובשחו־ןיד ןבעג ײז ןעמ ףראד עשז סאװ ראפ
 וליפא ׳טםיגאלאטנא רעדעי לײװ ׳ןםיװעג — גאז׳כ י רעלעטשנעמאזוצ־עיגאלאטנא
 ־ראפ ךיז זומ רע סאװ ׳ןםיװעג לקיטש א טאה ׳קאמשעג ןטםקידהנושמ םעד ןופ
 ןשיראגעטאק ןײז טכאמ רע יװ םעד ךאנ ׳ןקױראב םיא ןוא םיא ראפ ןרעפטנע

 .לאװםיוא
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 א ןגעװ ךשארג עכעלטע״ ענײמ טימ טראפ ךיא םוק עשז םאװ ראפ זיא
 םעד טימ ןאט וצ טאה׳ס יןראװעג טכאדעג רימ ראפ טשינ זיא סאװ ,גנולמאז
 טײהניוװעג סנעמעװ ,ןשטנעמ א ור וצ טשינ טזאל סאװ — ער רעדא בוט — רצי
 עכעלטע ןיוש ןבאה׳ס ןעװ ,לעיצעפס .ײז ןגעװ ןלײצרעד ןוא רעכיב ןענעייל וצ זיא
 ןעמעװ ראפ ,עכלעזא דארג ײז ןשיװצ ,עיגאלאטנא רעד ןגעװ ןבירשעג ןשטנעמ
 ־אב עלא טריראנגיא ןבאה ײז .ןראװעג ןפאשעג טשינ רעכיז ךיוא זיא ךוב םאד
 ,טקאפ ןראלק םעד וליפא ןוא עיצקאדער רעד ןופ סעיצאװרעזער ןוא ןשינעראװ

 אזא ףיוא םיניבמ עתמא יד לײװ ,ןעגגונײמ ןגאז וצ טכער ןײק טשינ ןבאה ײז זא
 ןגעװ טשינ ראג ןסײװ סאװ ,רעבעג־המכסה עדמערפ יד זיולב ןענעז עיגאלאטנא
 ןגיוא ערעײז ךיז ןבאה ךאד ןוא שיערבעה ןײק טשינ ןעײטשראפ ,דיל ןשיערבעה
 .עיזעאפ רעשיערבעה רענרעדאמ רעד ןופ טכיל םאד ןעזרעד ןבאה ײז ןוא טנפעעג

 ,רעקיטירק עטגערפעג־טשינ שוריפב ןוא ענעטעבעגמוא ,עקיטײז עקיזאד יד

 ־עבעגמוא עכעלטע ןפראװנײרא ךיוא לאז׳כ זא ,געװ א טנפעעג רימ ראפ ןבאה
 עיצאמראפניא ןבעג טימ ךיז ןענעגונאב וצ ןעימאב ךיז לעװ׳כ .רעטרעװ ענעט
 רעמאט :רעטקאראכ ןשילרעטםיוא ר־-א ןגעװ ןוא אפוג עיגאלאטנא רעד ןגעװ
 ךיוא ײז ןעמ ףראד ,רעטרעװ עקיטײז עכעלטע ןפאכסיורא רימ ײב ךיז ןלעװ
 ןעװ וליפא ,ןעגנונײמ לאמ לײט ןגאז וצ טײהניוװעג רערעטיב רעד וצ ןבײרשוצ
 ןײגאב טגעמעג ןוא טפראדאב ךיז טלאװ׳כ ןעװ ןוא — טשיג ךימ טעב רענײק

 •םעד ןא

 יװ ןפוא רעד .״אפוג דיל עשיערבעה ענרעדאמ סאד״ טםײה עיגאלאטנא יד
 ןופ גנוראפרעד רעד ףיוא טיובעג זיא ,רעדיל יד טלדנאהאב עיגאלאטנא יד
 טימ ןבעגעגםיורא טאה םאװ ,אשנריוב ילנעטם ,ןראטקאדער ײרד יד ןופ םענײא
 סאד״ — ןעמאנ ןרעטנוא ׳ןטעאפ ענרעדאמ 45 ןופ גנולמאז א קירוצ ראי ףניפ א
 ־וטראפ ,עשינאפש ,עשטײד ׳עשיזיוצנארפ — ןעװעג ןענעז ןטעאפ יד .״אפוג דיל
 רעדא טצעזעגרעביא טשינ ןענעז ״אפוג רעדיל״ יד .עשינעילאטיא ןוא עשיזעג
 רעטעקאנ א ןיא ןראװעג ןבעגעגרעביא ןענעז ײז ראנ ׳ןראװעג טריזיטעאפרעביא
 םאד .ןראװעג ״טריטוקםיד״ ןוא עזארפ רעקידהרוש־ײב־הרוש ,רעכעלבעטשכוב
 יד ןשטײטםיוא ןופ ןפוא ןשיפיצעפם םעד טימ תוכײש ןיא טריטוקסיד — טראװ
 יד .קורדסיוא ןא סטסארפ טרעבאר טעאפ םעד זיא ,ןדערמורא ײז ןוא רעדיל
 ראטקאדער רעד ןוא גלאפרעד א ןעװעג זיא ןטעאפ עשיעפארײא ןופ עיגאלאטנא
 םעד ףיוא דאטעמ ןקיבלעז םעד ןדנעוװצנא ןםאלשאב טאה אשנריוב ילנעטינ
 ןוא גנוצעזרעביא רעכעלרעטרעװ רעטעקאנ א ןיא ןבעג םע — דיל ןשיערבעה
 רעדמערפ א ןעװעג עיזעאפ עשיערבעה יד זיא ןאשנריוב ראפ .ןדערמורא דיל סאד
 ימרכ .ט טעאפ ןשיערבעה ןגנױ םעד ףליה וצ ןעמונעג ךיז רע טאה ,טנעניטנאק
 שזדעלאק ןאיגױ ורביה ןופ רוטארעטיל רעשיערבעה רעד ןופ ראםעפארפ םעד ןוא
 ־געמאזוצ ,ןבילקעג ײז ןבאה ןעײרד ןיא .רעלדנעהםײפם ארזע ,יטעניסנים ןיא
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 ,עטנעטעפמאק ץנאג ,רעצעזרעביא עשילגנע טימ טלגגירעגמורא ריז ןוא טלעטשעג

 אפוג דיל םאד ״ןריפארגאטאפ״ וצ באגפיוא םענעדײשאב םעד טאהעג ןבאה סאװ
 /׳ןריטוקסיד״ םע ןוא ,תורוש־עזארפ ןיא

 טזאלעג עקאט ךיז טאה דאטעמ־״אפוג דיל סאד״ יצ ,עגארפ רעד ףיוא
 ,ןרעפטנע ,טגאזעג יװ ,טשינ ךיא ףראד ,עיזעאפ רעשיערבעה רעד ףיוא ןדנעװגא
 ,ןגאז ןוא עיצאװרעזער לקיטש א ןבאמ זיולב ןעק׳כ .רעםינעג רעדמערפ רעד ראג
 ןכעלטינשכרוד םעד ןצנאג ןיא טשינ רשפא ןטערטראפ םרעבעג־המכםה יד זא
 ־אב הליחתכל זיא ךוב סאד ןעמעװ ראפ הגוק םענעי ןײמ׳כ ,ךוב אזא ןופ הגוק
 ןבאה ײז ,טריזילאנאיסעפארפ וצ ןענעז םעקינהמכםה עלא יד .ןראװעג טמיטש
 גונעג זיא ײז ראפ זא ,עיזעאפ רעדמערפ ןוא רענעגײא ןיא טקײװעג גגאל יוזא ךיז
 ןוא ןטכער״ םוצ ןכײרגרעד ןוא דלאװ ןטכידעג א ןכירקכרוד ןענעק ײז .קגהו א
 ןענעז ײז .דיל טוג א ןופ וליפא רעדא ,הרוש רעטוג א ןופ רצוא םוצ ,״ןטכעדעג
 סע ןלאז ײז ןוא טראװ א גונעג זיא ײז ראפ ,רעפאשטימ ״עכעלרעפעג״ ךיוא
 ףיוא דשח ןײק ןפראװ טשינ הלילח ךיא ליװ .ןענײמ ענעגײא טימ ןדניצמורא
 רעםינעג עכעלטינשכרוד ןײק טשינ ןענעז ײז זא ,ןגאז זיולב ליװ׳כ ,תומכסה ערעײז
 ײב עיגאלאטנא אזא ןגעװ ןעגנונײמ ןגערפ טפראדאב ראג רשפא טלאװ ןעמ ןוא
 עלענאיסעפארפ ײב טשינ ןוא שיערבעה ןיא םיצראה־ימע עלענאיםעפארפמוא

 .רעסײװ־טשינ ןוא רענעק־טשינ

 ־אמ רעד .רעדיל 69 טימ עיגאלאטנא רעד ןיא ןטארטראפ ןענעז ןטעאפ 24
 רעד טימ ךיז טקידנע ןוא ןקילאיב טימ ןא ךיז טבײה דיל ןשיערבעה ןופ םזינרעד
 ־נעזרעפ ןײמ .ראי קיסײרד טלא לכה־ךם זיא םאװ ,שטיװאקיװאר הילד רעגנױ
 ויא ןאראפ .רעטשימעג א זיא עיגאלאטנא רעשילרעטםיוא אזא וצ גנאגוצ רעכעל
 ,רעדיל ערעײז ןגעװ ,ןטעאפ ערעדנוזאב יד ןגעװ ןעגנולדנאהפא עיגאלאטנא רעד

 ־בעה רעד ןגעװ טעברא עטנכײצעגסיוא ןא וליפא ,עיצאמראפניא עשיפארגאיב
 יקםװאשורה ןימינב ןופ ןבירשעג — דיל ןופ קינכעט יד — עידאזארפ רעשיער
 רעשיערבעה רעד םורא ןוא ןגעװ עיצאמראפניא עכעלצונ ןוא עטוג ךס א ךאנ ןוא
 ־עגםיורא ןײש ןטלעז רעד ןיא ןראװעג טגײלעגנײרא זיא טעברא ךם א .עיזעאפ
 רעשילגנע רעכעלטיגשכרוד א ביוא ,קפוסמ ןיב׳כ רעבא ,עיגאלאטנא רענעבעג

 .אפוג דיל ןשיערבעה — םוצ געװ א ןעניפעג עקאט טעװ רענעײל

 .לאניגירא ןופ ״גנושלעפ״ א ,טםוװאב ליװו זיא׳ס יװ ,זיא גנוצעזרעביא עדעי

 רעכיג ײז ןביג ,ןטעאפ ןופ טכאמעג ןרעװ ײז ביוא ,״ןעגנושלעפ״ עקיזאד יד רעבא
 םעט ןצנאג םעד קעװא טמענ םאװ ,גנוצעזרעביא עשיאזארפ א יװ ,אפוג דיל סאד
 ןטםלאנאב םעד ןגאז ןעק טעאפ א .עזארפ ןיא דיל סאד זיולב טלײצרעד ןוא דיל ןופ
 ןטכײל ןוא ןרעװ ןביוהרעד לאז׳ם זא ,םעראפ אזא ןיא ןוא רעגײטש אזא ףיוא תמא
 ןיא .ןקעדטנא טפראדאב ײנ׳ם ףיוא טשרע תמא םעד טלאװ׳מ יװ ,טכיל אזא טימ

74 



 סעמעט עמיירג ףיוא

 ןלעודיװידניא םעד טא ןופ ףירגאב ןטסדנימ םעד ןגירק טשינ ןעמ ןעק עזארפ
 .טכײלפיוא ןשיטעאפ

 רעלעניגירא רעד ןיא היל ןופ גנוצעזרעביא־עזארפ רעד וצ טרעװ ראפרעד
 עיסוקסיד יד ,דײרמורא רעצנאג א ןבעגעגוצ ׳ןראטקאדער ײרד יד ןופ עיגאלאטנא
 ןעגגוטײטאב־רעטרעװ עשיערבעה ,טײקכעלדליב רעלעיצעפס רעד ןגעװ ,דיל ןגעװ
 רעד רעבא .ךעלדנח עלעודיװידניא ןוא קינכעט ,םעראפ ,םיזמר ,םאטשפא ןוא
 ,טדערעגמורא ןוא טײרגעגוצ גנאל יוזא טרעװ םאװ ,ץיװ א ןופ יװ זיא טאטלוזער

 ־עגרעביא טרעװ דיל םאד .טנעה יד רעטנוא םיוא טײג ץיװ ןופ ץיפש רעד זא
 ןוא ןטעבראאב ןא טבײה ״עיםוקםיד״ יד ןוא ׳זרעפ ןדעי ךאנ םנטםײמ ,ןגאלש
 טשינ ןפוא םושב ןעק רענעײל רעד זא ,דיל ןצנאג ןכרוד ,זרעפ םעד ןרעקאעצ
 טאטלוזער א ,שינעפעשאב ןאטנאפס א זיא סאװ ,דיל ןופ האנה עלופ יד ןגירק
 ־ניק וליפא ,טליװ ריא יװ םע טפור .עיצאריפסניא — טפור ןעמ םאװ םעד ןופ
 ןופ ליפעג סאד ןבעג ףראד טאטלוזער רעקיטראפ רעד רעבא ,הכאלמ עשירעלטר
 רעבא דלאב יװ .טראװ ןופ ןיז ןטסטײרב ןיא שילאקיזומ — גנופאש רעשילאקיזומ
 זומ ,םארטש םעד רעביא טגאלש ןעמ ןוא ןטײז עלא ןופ דיל םאד טדעראב ןעמ
 גנולדנאהפא עכעלטפאשנםיװ א ,עיזעאפ ןופ ־ץופיה רעטולאםבא רעד ןעמוקאב ךיז
 רעירפ יװ ,טכער זיא׳ם .ןסיוא טשינ רעכיז זיא רעדיל ןופ גנוצעזרעביא ןײק םאװ
 לײװ ,עיגאלאטנא אזא ןופ ןםינעג רשפא ןענעק ןלאנאיסעפארפ זיולב זא ,טגאזעג
 סעפע ןענרעל ײז ןוא רעדיל עטריטוקסיד יד ןיא ךיז טוט סע םאװ ״ןפאכ״ ײז

 .ןבירעצ טרעװ דיל ןופ גנונאפשטנא ןוא גנונאפש יד רעבא .ןופרעד

 ,ןשינעראװאב ןוא סעיצאװרעזער עלא טימ :סאװ טא ןבעגוצ ךאנ ףראד ןעמ

 רעד זא ,טוג רעײז טסײװ ןעמ .תױרחא עםיורג א טםיגאלאטנא ןא טגארט
 ,קאמשעג ןייז וצ טקיטכעראב זיא רע זא ןוא רענײז זיא לאװםיוא ןופ קאמשעג

 ־עגנא טרעװ עיגאלאטנא ןא ןעװ .ןצענערג עםיװעג ןאראפ טראפ ןענעז׳ס רעבא
 םעאפ ורביה ןרעדאמ יהד) ״אפוג דיל עשיערבעה ענרעדאמ םאד״ — ןפור
 זיא גנולמאז יד ןעװ טרפב ,גאזוצ ןוא םענמורא רעטײרב א סע זיא (ףלעסטיא
 רעשיערבעה רעד טימ טנאקאב טשינ זיא םאװ ,רענעייל ןדמערפ א ראפ טמיטשאב
 םעד ראט ןעמ .בײחמ סעפע וצ זיא עיגאלאטנא רעד ןופ ןעמאנ רעד .עיזעאפ
 סאװ ,קאמשעג ןלעודיוױדניא ןשילרעטםיוא וצ א טימ ןריפראפ טשינ רענעײל
 לאז לײטרואראפ רעד ןעװ וליפא ,לײטרואראפ לדנרעק א ךיז ןיא דימת טלאהטנא
 ־ערנײא רעטםכעלרע עמאם רעד ןויפ ןעמארטשםיורא ןוא טראס ןטסנײר ןופ ןײז
 אזא ןדנילב א טיג ןעמ ןעװ .טײקיטכערעג עשירעלטסניק טוט ןעמ זא ,שינעד
 ךיז טנכער ןעמ ןוא אפוג דיל עשיערבעה ענרעדאמ עטגאזעגוצ םאד יװ לושכמ
 טייגאב ,קאמשעג ןטרידוטשםיוא רעדא ןטרידוטשנײא םענעגײא ןטימ םיוכרוד

 .רענעײל ןטינעגמוא םעד ןגעק הריבע ןא ןעמ

 ,ןגאז ןוא רמ לאוי יװ טעאפ אזא ןענאמרעד וצ ׳לשמל ,גונעג טשינ זיא׳ם
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 םעד ףיוא ןוא ןטעאפ עלופטנאלאט עלא ןםילשנײא טשינ ןענעק סעיגאלאטנא זא
 זיא׳ם .טעאפ ןלעניגירא ןוא םענײפ אזא ןזאלסיורא ראפ ןקידלושטנא ךיז ךמם
 ןגעװ רעדיל עכעלטע ענײז ןענעײל וצ ןעמוקעגםיוא קירוצ גנאל טשינ דארג רימ
 ־עגנײרא אי ןופ רעדיל טימ ןכײלגראפ ךיז ןענעק ײז ןוא רעטעלב ןוא רעמײב
 ןשירעלטםניק טימ ךײלגראפ םעד ןופ ןעמוקםיורא ןוא ןטעאפ עגנױ ענעמונ

 .סניװעג ןוא גאװרעביא
 ןגעק ןראװעג ןעגנאגאב ״גנונײמ ץימ טיול ,זיא הלװע ערעגרע ןא רעבא
 יבגל םזיבאנם טימ טקעמש׳ם .ןטאטש עטקינײאראפ יד ןיא ןטעאפ עשיערבעה
 ןעמ ןעמעװ רענעײל ןדמערפ םעד יבגל טכערמוא ןא זיא םאד ןוא — עקירעמא
 ןעמ יװ קורדנײא םעד טכאמ׳ם .דיל ןשיערבעה םעד טימ ןענעקאב טלאװעג טאה
 ןלאטאט א טכאמעג ײז רעביא ןוא ןטעאפ עדאיעלפ עצגאג א טמעשראפ טלאװ
 ־אב טשינ םיא טאה ןעמ רעבא ,טעאפ רעטוג א זיא לײרפ לאירבג .ךײרטשסיוא
 ץנאטגעזערפער יד םעצײלפ ענײז ףיוא ןגארט לאז ןײלא רע זא ,ןרעװשאב טפראד

 .עקירעמא ןיא עיזעאפ רעשיערבעה רעצנאג רעד ןופ
 זאלםיורא םעד ןעמ זומ ,ןילטײצ ןרהא ןעמאנ םעד ןופ טכארט א ביג׳כ זא ןוא
 ראג ראפ ןטכארטאב ,עיגאלאטנא רעד ןופ ,״אפוג דיל׳,ןײז ןופ ןוא ןעמאנ ןײז ןופ
 ןוא ךעלדײרד םוש ןײק טימ ןרעלקרעד טשינ ךיז טזאל סאװ ,ךעלדנעטשראפמוא
 ןכעלבעגראפמוא ןוא ןטקיטכעראבמוא םענעי טימ ןרעלקרעד אי רשפא ךיז טזאל
 רעכעלנעזרעפ — קורדסיוא ןטימ טעלגראפ ךעלנײװעג טרעװ םאװ ,לײטרואראפ
 ףיוא ןעמעג ןעק ןילטײצ ןרהא יװ טעאפ אזא .סעפע רימ טוט ןוא — קאמשעג
 ־אטגא רעד ןיא ןײרא אי ןענעז סאװ ,ןטעאפ עקידלארשי עגנױ ײרד א םעצײלפ יד

 .אשמ עשיטעאפ יד ןריפש טשינ ןוא עיגאל
 עיגאלאטנא ןימ אזא ןעז טלאװעג ךיא טלאװ :ןײלא ךיז ךיא גערפ ףום םוצ
 — רעשיראגעטאק א זיא רעפטנע ןײמ ?שילגנע ףיוא עיזעאפ רעשידיי רעד ןופ

 רעד ףיוא ןײז םהרמ טשינ יװ ײם ךיז טעװ אשנריוב ילגעטס יװ דײ אזא) ןיינ
 דיל עשידײ סאד — זדנוא ײב ןכוז טשינ לאמ ןײק טעװ רע ןוא עיזעאפ רעשידײ
 תומכסה עלא יד ןגירק טנעקעג טשינ ,םנטשרע ,טלאװ עיזעאפ עשידײ יד .(אפוג
 ןבילבעג עיזעאפ רעשיערבעה רעד ןופ רעקינײװ רשפא ךאנ טלאװ יז ,םנטײװצ ,ןוא

 .גנולדנאהאב ״רעטריטוקםיד״ אזא ךאנ סיפ יד ףיוא ןײטש
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 עיזעאפ רעשידײ ןופ עיגאלאטנא עשיערבעה א

 ׳קוסב — שיערבעה ףיוא םיוא ךיז טגײל ןעמאנ ןײז יװ רעדא ׳קאסאב השמ
 ןוא רעכיב־רעדיל עכעלטע ןבעגעגםיורא ןיוש טאה םאװ ,טעאפ רעשיערבעה א זיא
 ןגארטעג דימת טאה רע רעבא .לארשי־ץרא ןיא ראי קיםײרד בורק ןיוש טניוװ רע
 ןםירעגרעביא טשינ לאמ ןײק ראפרעד טאה רע ןוא שידײ וצ ״טפאשביל־ץראה״ א
 .גנויצרעד ןײז ןגארקעג טאה רע װו ,עגליוו םאו דיע רעד ןופ ןושל ןשידײ םעד טימ

 טפאשביל־ץראה ןײז ןוא עיזעאפ רעשידײ רעד וצ ןגיוצעג רקיע רעד םיא טאה׳ם
 טימ .שיערבעה ףיוא ןטעאפ עשידײ ןופ רעדיל ןצעזוצרעביא ןבירטעג םיא טאה
 םיא ײב זיא׳ס ,טפאשביל זיולב יװ רעמ זיא׳ם זא ,טריפשעג רע טאה טײצ רעד
 ןופ לײט א ןכאמ יז ןוא עיזעאפ עשידײ יד ןעמענוצמורא ״בוח־ץראה״ א ןראװעג
 ןבירטעג טרעוו ןעמ סאװ ,הװצמ א — בוח א יװ רעמ ךאנ רשפא ;רצוא ןשיערבעה

 .ןאט וצ יז
 ןלאנרושז עשיערבעה ענעדישראפ ןיא ןענישרעד ןענעז טײצ וצ טײצ ןופ ןוא
 ןבאה סאװ ,עיזעאפ רעשידײ רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא עשיערבעה סקאסאב השמ
 ־םיורא טפאשײרטעג רענעריוװשעג ןוא טײקיטכיזראפ רעשירעלטםניק רעײז טימ
 ־עג ןעגנוצעזרעביא יד ךרוד ןבאה ײז .ןטעאפ עשידײ ײב יורטוצ ךם א ןפורעג
 ־רעביא ןופ טפאשרעטםײמ יד .טנעה עטוג ןיא ןענעז ײז זא ,גנורעכיזראפ יד ןגארק
 ןופ קיזומ רעד וצ טפאשײרטעג רעד ןיא טריפשעג רקיע רעד ךיז טאה רעצעז
 ,טכוזעגסיוא דימת טאה רעצעזרעביא רעד סאװ ,טראװ םענעבילקעג םוצ ןוא דיל

 רעד ןיא ןרעװ טביוטראפ טשיג לאז טעאפ ןשידײ ןופ לאניגירא רעד ידכ
 .גנוצעזרעביא

 ,טײצ רעד טימ ,טלקיװטגא רע ןוא געװ םענעגײא ןײז ךיז טײג טעאפ רעדעי

 ,טײצ רעקיטציא רעד ןופ רעדא ,טײהגעגנאגראפ רעד ןופ ןטעאפ וצ יורטוצ א

 טפאשביל־ץראה יד רעבא ,טגעאנ ץילא םיא זיא עיזעאפ רעד ןיא ךרד סנעמעװ
 ,עקדאבאלם ןוא ענװאק ,ענליװ ןופ ךיז ןיא ןגארטעג טאה קאםאב םאװ ,שידײ וצ

 ־אבמוא ןוא עטײרב א ןבעגעג םיא טאה ,טמערופעגסיוא ךיז טאה רעטכיד רעד װו
 טאה ׳דיל שידײ א קידנצעזרעביא זא ,טראװ ןשידײ םוצ טפאשביל עטצענערג
 ןראװעג םיא ראפ זיא דיל ערעדנוזאב סעדעי ;ןבילקעגנײרא םעד ןיא ךיז רע
 עלעודיוױדניא עגײז יװ רעקראטש ןעװעג זיא סאװ ,וװרפםיוא רעשירעלטםניק א

 .ןעגנוגײנ ןוא ןפיצנירפ עשיטעאפ
 ־ידײ רעד ראפ ליפעג־הװצמ ןוא טפאשביל־ץראה רעד ןופ טאטלוזער רעד
 ־שידײ ןופ עיגאלאטנא״ עםיורג א זיא ,דיל ןרעדגוזאב םוצ יװ ,עיזעאפ רעש

 דז



 ןײטשטאלג בקעי

 ףליה רעד טימ ,דחואמה ץוביקה ןופ גאלראפ ןיא ןענישרעד זיא םאװ /׳גנוטביד
 ־טכארפ א זיא םאד .״שידיא תריש רחבמ״ — ןעמאג ןרעטנוא ׳תורדתסה רעד ןופ
 ,טנאה ןיא ןטלאה וצ היחמ א זיא םאװ ,רפם רעלאטנעמונאמ א ןוא עבאגסיוא

 ןשידײ ןופ טײרפשםיוא םעד רעביא ריצאפש א ןפאכ ןוא ןענעײל ןוא ןרעטעלב
 ־נײא ךיז ןוא ןענעײל ןוא ןרעטעלב ;רעװעקצוס םהרבא זיב ןצרפ .ל .י ןופ ,דיל
 .שיערבעה ףיוא ןטעאפ עשידײ ערעזדנוא ךיז ןעגניז םע יװ ,ריצאפש ןתעב ,ןרעה

 ־עזרעביא ערעדנוזאב סקאםאב השמ ןענעז ,סיורא רעטציא ךיז טזײװ׳ם יװ
 ,טעברא־םנבעל עשיטאמעטסים א עקאט ראנ ,ןעגנוביא טאלג ןעװעג טשינ ןעגנוצ

 ,עיגאלאטנא אזא ןופ גנוכײרגרעד רעטרעטסײגאב רעד וצ ןגיוצעג רדסכ טאה סאיו

 .״שידיא תריש רחבמ״ רעד זיא׳ם יװ

 עלופ א ץיז לאז הװצמ יד ידכ ,״רחבמ״ םעד ןיא ןטעאפ עכעלטע ןלעפ רימ
 — עקיזאד יד פארא טנכער ןעמ זא ,רעבא ,קידתומלש ןײז ןענעק ךיוא לאז יז ןוא

 ,טעברא עלאםאלאק א זיא׳ם זא ,ןבעגוצ ןעמ זומ — תולװע — ןפורנא ײז רימאל

 ־ילאװק ןיא ,גײטשרעבירא ןוא ץנערוקנאק א ףיוא ןטראװ ןזומ גנאל טעװ םאװ
 .גנאגוצ ןוא טעטיזאוטריװ ,קאמשעג ,טעט

 ןיא ןראװעג ןעמונעגפיוא זיא עיגאלאטגא יד יװ ,טנאקאב טשינ זיא רימ
 ןופ םארטש ןיא ןלאפעגנײרא ןענעז ןטעאפ עטצעזעגרעביא יד יצ ,לארשי תנידמ
 ־ןוא־באה קיטש א ,גנורעכײראב ערעדנוזאב א יװ יא ,עיזעאפ רעשיערבעה רעד
 ׳ךיז טײטשראפ ,טשינ ךיוא לעװ ךיא .םנגײא ןעמוקעגוצ קיטש א יװ יא ,סטוג
 .םוגרת ןטימ ןכײלגראפ ײז ןוא ןטסקעט ערעדנוזאב ןרעדילגעצ ןוא ןעמענעצ

 רע זא ,רעצעזרעביא רעד זדגוא טגאז המדקה ןײז ןיא .טעברא ןא ךימ גלאפ זיא׳ס
 ןיא זיולב טײטשאב אמזוג יד .ןטעאפ עשידײ םינינמ םקעז ןבעגעג זדנוא טאה
 רימ ןבאה גנולמאז רעד ןיא לײװ — ײרד טימ — רעפיצ םעד ןקידנורראפ

 ־רעפ עשיטעאפ ןופ גנולעטשסיוא עלאםאלאק א זיא םאד ןוא ,ןטעאפ 57 טארוקא
 .ןטײקכעלנעז

 םעד ןופ טעברא־עזארפ ןײק ןענעײל וצ ןעמוקעגסיוא טשינ רעירפ זיא רימ
 ־רוטאינימ יד ןוא ענײז המדקה יד רעבא ,קאםאב השמ רעצעזרעביא ןוא טעאפ
 המדקה רעד ןיא .ןבירשעג שירעטסײמ ןעגעז ,טעאפ ןרעדנוזאב ןדעי וצ ןריפנײרא
 ,דיל ןשידײ ןופ גנאג םעד רעביא ״ףיול־לענש״ א טסיגאלאטנא רעד זדנוא טיג

 ךעלטײז עכעלטע ןיא .ןעגנוכײרגרעד עטסכעה עריא וצ זיב ,עלעגיװ־שידײ ןופ
 רעװיזאלפםקע רעד ןופ דליב טריפורג א ןבעג וצ רעצעזרעביא םעד טגנילעג
 יד ןופ ,עיזעאפ רעשידײ רעד ןופ — ןגאז יוזא ןעק ןעמ ביוא — גנולקיװטנא
 ןקידלרוג ןוא ןשיראטםיה ריא ףיוא ,תועפשה עכעלרעסיוא ןוא עכעלרעגיא

 •רעטעלק
 ־ארפ ןא ״טראװ ןשידײ םוצ טפאשביל םיורג טימ ןבירשעג זיא המדקה יד
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 סעמעט עטײרג ףיו*ז

 ־רעביא רעד םאװ ,רעטאלפ ןשילאקיזומ ןקידנגײצרעביא ןא טימ ראנ ״עדגאגאפ
 .טעברא רעשירעצעזרעביא רעקיטכורפ ןײז ףיוא ןא טדנעװ רעצעז

 רדח ןרעדנוזאב ןיא רענעײל םעד ןײרא ןריפ םאװ ׳ןעגנוצאשפא ענײלק יד
 ־יזומ ענײלק ךיוא ןענעז ײז .ןעגנוכײרגרעד עקיטראנגײא ןײלא ןענעז ,טעאפ ןופ
 םעד שירעלטםניק ,שיפארגאיב ,קיטםײג ״ןלאמ״ םאװ ,סעיציזאפמאק עשילאק
 םיוא טגניז םאװ ,םוצמצ א זיא׳ם .תורוש עטלײצעג ןיא ןוא טעאפ ןרעדנוזאב
 חוכ םעד זדנוא ןזײװ םאװ ,רעטרעוו ענעטסאמעג ןוא ענעבילקעג טימ ,טעאפ םעד
 ךיז טאה רע טםנרע יװ ןוא טראװ םוצ ךיז טיצאב ןײלא רע יװ ,רעצעזרעביא ןופ
 ,טבעלעגנעמאזוצ ײז טימ ךיז טאה רע יװ ;ןטעאפ 57 ענײז טימ טריסערעטניאראפ

 ־רעביא״ ךױא םיא ןוא לאירעטאמ םעד ןעמונעג ךאנרעד ןוא טשראפעגםיוא ײז
 ראנ ,תירבע ןיא ןטעאפ יד ןעגניז ראנ טשינ זא ,יוזא .גנאזעג ףיוא ״טצעזעג
 האנה רעדנוזאב שוריפב ןעק׳מ .ןעגניז ןעגגוצאשפא ןוא סעיפארגאיב ערעײז
 ןיא טנאמרעד טפא ײז ןבאה ךימ .״ןמוהרעגניפ״ עשיטירק ענײלק יד ןופ ןבאה

 .גניזרעביא־אנאיפ סלעװאר ןיא ,עירעלאג־רעדליב םיקםגראםומ

 ־תװצמ רעד ןופ טדער קאסאב השמ ,טנאמרעד ןיוש יװ ,שטאכ ןוא
 רעד זא ,ראלק זיא ,עיזעאפ עשידײ ןצעזוצרעביא ןבירטעג םיא טאה םאװ ״דעש
 וליפא רעדא ,ץפיז א טימ ףראוװצ א ,גנאגוצ רעקידהבדנ ןײק טשינ זיא טאטלוזער
 זיא טראװ ןשידײ םוצ טפאשביל יד ,ץינ .שידײ עמאמ וצ בוח רעטיהעגפא ןא
 .טרעװ ןשירעלטםניק ןופ ןובשח ןפיוא ןעװעג טשינ ׳ןקאםאב השמ ײב ,לאמ ןײק

 רעםינעג ןוא טעאפ םעד ,ךיז טאה רע רעבא ,הװצמ א ןאטעג עקאט טאה קאםאב
 עכעלטײצרעביא״ עשיטעאפ םאד טכוזעג טאה רע .הלװע ןײק ןאטעג טשינ ,דיל ןופ
 ,רעטרעװ יד יא טכוזעג טאה רע .ריפנײרא םעד ןיא זדגוא טגאז רע יװ .״טראװ

 ײז ןיא לאז׳ס זא ןוא ,דנאל ןופ ןוא רוד ןופ רעיוא םוצ טםאפעגוצ ןײז לאז סאװ
 .תורוד יד ךרוד ,טײצ יד ןרעה ךיז

 א זיא ,״ונימי דע ץרפ .ל .י ןמל שידיא תריש רחבמ״ — עיגאלאטנא יד
 ־נוא תונושל ײװצ יד ןופ גנורעדירבראפ רעד וצ געװ ןפיוא ,עיצנאטס עםיורג
 ךרוד ןראװעג ןעגנוזעגםיוא ןײש־ןטלעז יוזא זיא סאװ ,בוח־ץראה םוצ ,ערעזד
 ןשידײ ןיא עיזעאפ עשידײ יד טריפעגנײרא טאה רע .רעצעזרעביא־רעטםײמ א

 ־עלטסניק םענעביוהעג א וצ טריפעג ןוא תירבע טימ טריפעגנעמאזוצ יז ,דנאל
 .גוױז ןשיר
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 קיוװיל .ה

 ענײז ןופ גנולמאז א ןענישרעד זיא ראי 52 ןעװעג טלא זיא קיװײל .ה ןעװ
 ןעװעג םע זיא ןעמאזוצ סאװ הנעב ײװצ ןיא סעמעאפ עשיטאמארד ןוא רעדיל
 טשיג ןענעז גנולמאז רעקיזאד רעד ןיא .ןטײז 1200 ערעםאװ ןופ תורישע ןא
 וצ ןטנעמיד עכעלטע ןבעגעגוצ ךיוא ןבאה םאװ ,סעמארד עשינעצם ענײז ןײרא
 עלופ ןוא ערעדנוזאב א ןבעגסיורא לאז ןעמ ןעװ .ןיורק רעשירעפעש סקיװײל
 לאמ א ךאנ יװ רעמ טאהעג רימ ןטלאװ ,קרעװ עשיטאמארד םקיװײל ןופ גנולמאז
 ןשירעלטםניק ןוא עיגרענע ןייז ףיוא טגאזעג תודע ןטלאװ םאװ ,ןטייז ליפ יוזא
 .דיל ןיא תובחר רעטשטנעבעג ןײז טימ טקידירפאב טשינ ךיז טאה םאװ ,טעפמיא

 ןרעדנוזאב ןײז ןגארטעגנײרא יװ ײס ,ןבירשעג טאה רע םאװ ,ץלא ןיא טאה קיװײל
 קיװײל .ןשינעעשעג ןוא ןכאז ףיוא ,טײצ רעזדנוא ןופ קילב ןשידײ םוצ גארטוצ
 ןדעי ןיא יװ ׳ןוא טײצ רעזדנוא ןופ קורדסיוא רעפײר רעד שירעלטסניק זיא
 ,עטםערג יד זיב עטםנעלק יד ןופ ,קרעװ ענײז ןיא ןעמ טניפעג ,רעלטסניק ןתמא

 ־כײלג א ןופ טשינ ךיז טדער אד .עכאפע ןא ןופ עטכישעג עלעוטקעלעטניא יד
 ןצאש ןליק ןופ טײצ יד טשינ ךאנ רעכיז זיא׳ם — ןכאז ענײז ןופ טרעװ ןקיםאמ
 יד ןוא ענײז רעדיל רעטנזיוט יד ןעמענוצמורא טעברא עקיזיר א ללכב זיא׳ם ןוא
 סע — ןעגנולמאז־רעדיל עלופ ןײלא ךיז ראפ ןענעז סאװ ,סעמעאפ עשיטאמארד
 רעטגערעגנא ןוא רעגערנא רעד ןעװעג זיא קיװײל םאװ ,טקאפ םעד ןיא טײג
 ־עג רעשידײ רעד ןופ ןוא עטכישעג־טלעװ רעד ןופ עכאפע רעשימרוטש א ןיא
 ־ראג טאה רע .קרעװ ענײז ןיא קורדםיוא םוצ טלוב טמוק סאד זא ןוא ,עטכיש
 ןוא טשימעג ךיז טאה רע .רעטקעפס ןשירעלטםניק ןייז ןופ טזאלעגםיורא טשינ
 ןופ תובשחמ עשירעלטסניק יד רוטארעטיל רעשידײ רעד ןבעגעג ןוא טריגאער

 .טײצ רעזדנוא ןופ דײ ןקידנטכארט םעד

 ־טסגיק זיא דיל רעדנא ןא רעדא דיל םאד זא ,ןזיױונא ןוא ןעמוק ןעמ טעװ
 ןוא רעלופ זיא עמעאפ עשיטאמארד ענעי רעדא יד זא ,רעטכײרגרעד שירעל
 עטםגנערטש רעײז וליפא םאװ ,ןעגנאגוצ עכלעזא ץלא ןענעז סאד רעבא ,רעפײר
 ןײלא ךיז ראפ זיא סאװ ,פאכמורא םקיװײל ןופ םצע םעד ןא טשינ טריר םאמ
 טעאפ רעד םאװ ,אשמ רעד ןיא אד טײג׳ט .רוד א ןופ עטכישעג עשיטעאפ ןימ א
 ־נאקכרוד ןיא טשינ רעטציא ךיז טלדנאה׳ם .סעצײלפ יד ףיוא ןגארטעג טאה

 .קעפעג םאד ןרילארט
 ןוא טלעטשעגנײא ךיא טלאװ ,ןײטשראפ טכעלש טשינ ךימ לאז ןעמ ביוא
 עירעלאג רעסיורג רעד ןופ רעטצעל רעד ןעװעג קיװײל זיא םצע ןיא זא ,טגאזעג
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 סאד ״ןקיװײל טימ תוכײש ןיא ,ךעלנײװעג טנאמרעד ןעמ .רעבײרש עשיסור ןופ
 ־עגנא רעבא .ןםיװעג סנעמעלא רעזדנוא ןעװעג זיא רע זא ,ןםיװעג — טראװ
 ,קורדסיוא רעשלאפ א םע זיא טײקכעלטפאשלעזעג רעשידײ רעד ףיוא טדנעװ

 א ןיא טקיטײנעג טשינ ךיז ןבאה ײז זא ,טקידניזעג קינײװ יוזא ןבאה ןדײ לייה
 םאד .ןקינײר ןוא ןעײרשםיוא ײז ,דניז יד ןרירטליפכרוד לאז םאװ ,ןםיװעג ךאװ
 .תועפשה עטפאזעגנײא םקיװײל טימ תוכיש עסיורג א אי רעבא טאה ןםיװעג טראוו

 ־יטעאפ ןײז וליפא זיב ,ןטײק ןיא טדימשעג םיא טאה׳מ ןעװ ,טנעמאמ םעד ןופ
 ־עג ןעװעג קילב רעכעלרעניא ןײז זיא ,״בױא ןופ געט יד ןיא״ — עמארד עש
 טאה םאװ ,טײקשירעפעש רעשיםור רעםיורג רעד ןופ דלעפ ןקיטסײג םוצ טדנעװ

 רעטליופראפ ריא רעביא ,טפאשלעזעג רעשיסור רעד רעביא טלעטשעג ךיז
 ־ארטש ענעגנײוצעגפיורא ריא ןראװעג ןוא ןפירגאב־טאג עריא רעביא ,גנונעדרא
 עלא טימ ןםײמש ךיז ןוא ךיז ןסעמלאפ ךרוד ךעלנײװעג ןטפאשרעריפ עשירעפ
 רעײז ןיא םאװ ,םירוםי ענעגנװוצעגפיורא ענעגײא ןוא ףארטשטםבלעז ןופ רעטיר
 טימ ןכאטשעג שממ ןבאה ײז זא ,קראטש יוזא ןעװעג ײז ןענעז קיטײװ ןקיטםײג

 .גנוקינײפ רעשיזיפ

 ־עטיל רעשיסור רעד ןיא רעגערט־ןםיװעג יד ןדנװושראפ ןענעז רעטציא
 טרעהרעד ךיז טאה׳ם זא .רעפארטש־ךיז ןוא רעפארטש ,רעקעװ עריא ,רוטאר
 ןעװעג זיא רע לײװ ,טםירגאב םיא ןעמ טאה ,אקנעשוטװעי ןגנױ ןופ לוק םאד
 ,יאטסלאט ,אקנעלאראק א ןופ ,עכאפע רעשיםור רעסיורג רענעי ןופ ףורקירוצ א

 .יקםװעיאטסאד ןוא יקסנילעיב ,װאסארקענ ,ןירדעשטש־װאקיטלאם
 עגײז ןופ לאצ עסיורג א ,שיםור ףיוא ןקיװײל ןצעזרעביא לאז ןעמ ןעװ
 עטוג ײב ,ײז ןטלאװ ,סעמעאפ עשיטאמארד ענײז ןופ לײט ןטםערג םעד ,רעדיל
 רעשיםור רענעי ןופ רצוא םעד ןופ לײט א ןראװעג ,ןעגנוגנידאב עשיטילאפ
 .ןםיװעג — ףירגאב רעד טדנעװעגנא ןעװעג זיא ריא ףיוא סאװ ,רוטארעטיל

 באגוצ רעטײװצ רעד ןראװעג קרעװ סקיװײל ןטלאװ שירעלטסניק ךיוא רעבא
 םנעמעװ ,ןעמכילע־םולש ןופ אד דער׳כ .תופתוש רעשיסור־שידײ רעזדנוא וצ
 רעםיורג א זיא ןוא דרע רעשיסור רעד ףיוא ןםקאװעגסיוא ךות ןיא זיא ראמוה

 ןײלא ןעמכילע־םולש טאה ןעמ יװ — טשינ טולאסבא ןוא ,ןלאגאג טימ ןתוחמ
 .ןעניעװט קראמ טימ — ןסעומשנײא טלאװעג

 ןופ ליפשײב רעבעלדנעטשראפ־סיורג רעטײװצ רעד ןעװעג טלאװ קיװײל
 רעד ןופ עיצידארט רעד ןיא ןעוועג טלאה רע לייװ ,טייקשירעפעש רעזדנוא
 רעד ןיא טלאטשעג א ןראװעג טראד טלאװ רע .רוטארעטיל־ןסיװעג רעשיסור
 יד ראפ ,לוק רעײז ןביוהעגפיוא ןבאה םאװ ,רעלטםניק ןופ עירעלאג רעםיורג
 ,שיזיפ ןוא קיטםײג טכאיראפ טרעװ םאװ ,דרע רעד ףיוא שטנעמ ןימ ןופ םירוסי

 ,םיא ןקירדרעד ײז זא ,ןטײק עטושפ ןוא עשיגאלאכיםפ ,עשיגאלאעט טגארט סאװ

 ןעלבױ וצ ןפורעג טרעװ רע ןעה ײס — ןטארטעצ רדםכ טרעװ ןוא טלאפ רע זיב
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 ןופ ןיױועג סאד — ןגעק ןעײרש וצ טמערוטשעגפיוא טרעװ רע ןעװ ײס ,ראפ
 .עםאמ ןופ רעמאיעג םאד טרעװ םאװ ,ןענאילימ ףיוא טלפכעג ,דיחי

 ןפאש ןיא טײטשאב ןקיװײל ןופ טםנידראפ רעקיטראנגײא רעסיורג רעד
 רעשידײ דעד ןוא ןםולפנײא עשיסור ענעטינשעגנײא ענײז ןשיװצ זעטנים םעד
 א טאהעג רוטארעטיל עשיװאלס יד טאה יאדװא .ןײמ־טראװ ןוא טםנוק־טראװ
 ,ןענראהנײא ,ןענעזײר ,ןגורפ ,ןעמכילע־םולש ,ןעלעדנעמ ,ןצרפ ןפיוא העפשה
 אזא ןיא ,םענפיוא ןשיזיפ שממ אזא ןיא טשינ ןוא םאמ אזא ןיא טשינ טײװ רעבא
 ןוא רעדנװו סאד רעםערג ראפרעד זיא׳ם .עיצאקיפיטנעדיא רעקיטםײג רעלופ
 םיא סאװ ,רוטארעטיל רעזדגוא ןיא קיװײל לטיפאק עקיטראנגײא סאד רעכײר
 ־נעזרעפ עשירעלטסניק עשידײ עכײר אזא ךיז ןופ ןדימשוצםױא ןעגנולעג זיא
 טאה םאװ ןוא טימעג ןשיװאלס ןופ ןראװעג טרענעג ירפ זיא סאװ ,טײקבעל
 ךאנ רעד ןיא ענײז .תועפשה יד ןשיװצ טפאשהבורק יד ןפינקוצנא ןזיװאב טראפ

 .טײהדניק רעשידײ ןײז ןופ טלעװ־םולח רערעפיט

 ־ארפ יד זא ,ןײזטםװואב ןשירעלטסניק א טימ ןעמוקעג קױוײל זיא יװ ײס
 גנירג יװ .ענעגנוזעגםיוא ראנ ,ענעגירשעג ןײק ןײז טשינ ןראט ענײז ןטםעט
 ,ײרשעגםיוא ןא טימ ןבײהוצנא טעאפ ןטדימשעג לאמא םעד ראפ ןעװעג זיא

 רעדא ׳גרעב עיולב־קירעבליז יד ןגעװ ליטש אקװד ןביוהעגנא טאה רע רעבא
 ךיז טרעגלאװ סאװ ,ךוב קילײה א ןופ לטעלב א ,לקירטש א ,לפענק א ןגעװ

 •ןגעװ רעריביס יד ףיוא ץעגרע

 ,שיטםיצילבופ — שירעפעש־קיטראנדישראפ יוזא ןרעװ טזומעג טאה קיװיײל

 ־לא ,ןלופ םוצ ןגיוצעג דימת טאה םיא לײװ ,שיטאמארד ,שיטעאפ ,שיטםיײםע
 ןײז ןגאז ןוא ןעמוק וצ גערנא ןכעלרעניא םעד טאהעג טאה רע .קורדםיוא ןקיטײז
 זיא םאװ ,טײקטביולגעגנײא עשירעלטסניק יד טגאמראפ ירפ טאה רע .טראװ
 רע .ןעװעג זיא קיװײל יװ ,טײקכעלנעזרעפ רעטנאזאפמיא אזא ראפ קיטכיװ יוזא
 טשינ לאמ ןײק ןוא טקיטלאטשעג ,רעדיל עטשרע ענײז טימ ,ךײלג ךיז טאה
 רע טאה זײװלגנײ זא ,טלײצרעד ירפ רעײז זדנוא טאה רע .ײז ןופ טכײװעגפא

 — ןסיורג א ראפ ןטלאהעג ןיוש ךיז

 .ןגײװש־ןדײל ןשטנעמ יװ ,ןעזעג ןאד ןיוש באה ךיא
 ,ןעמונראפ ךיז ןיא ןרעײז ןגײװש םעד ךיא באה

 ,רעטלע ןטײװ ןיא טײװ ךיז טלעטשעגראפ סעפע ןוא
 .ןעמוק ןדײל ןופ טעװ סעכעלרעדנוװ ,סעסיורג םעפע

 ןײז טעז םאװ ,רעלטסניק םעד ןקיװײל ראפ דיל־םארגארפ א שממ זיא סאד
 א ךיז טרינילפיצםיד ןוא ןבעגוצרעביא טשינ םע ךיז טמעש ,טלאטשעג ןגײא

 .טלאטשעג טמערופעגםיוא אזא ןופ רעגערט רעד ןײז וצ גנאל־ןבעל

 ײז ןיא ליװ ןעמ ןוא רעדיל עקידרעטעפש סקיװײל וצ ןעמ טמוק ךעלנײװעג
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 ,רעלטםניק ןופ טירט עשיפאהגאיב עטנכײצעגנא יד ,עשירעגאזםיוראפ סאד ןעז

 ףיוא ןדײל םמענעי ןא רע טםעמ ןיוש ןוא דיל בײהגא ןא שיטקאפ זיא טא רעבא
 ,םזיגארט םעד ןופ ןכיױופא טשינ טעװ רע ביוא זא ,טארוקא טםײװ רע ןוא ,ךיז

 עקיזאד יד ןופ ״ןעמוק סעכעלרעדנװו ,סעסיורג םעפע רעטלע ןטײװ ןיא״ טעװ
 •ןדײל

 רעשלגנײ א ןופ טלאטשעג עטבעלעג םאד זיא עכעלרעדנוװ ,עםיורג םאד
 — הרוש אזא טמוק רעטעפש .עיזיװ

 .םעםיורג ,םעכעלרעדנוװ םאד ןעזרעד לעװ רעטשרע רעד ךיא ןוא

 .״עלא ןופ טלײװרעדסױא״ זיא רע זא ,רעטכיד רעד וליפא טםײװ רעטײװ ךאנ ןוא

 ןגאז וצ טליױורעדםיוא זיא םאװ /׳קארארפ״ רעשיסור רעד סע זיא ,ליװ ןעמ ביוא
 ןאראפ זיא דיל םקיװײל ןיא רעבא ,רעדיל עשיםור עטנאקאב ןיא ןגאזנא ןוא

 .גנוגײצרעביא עשיפארגאיב רעמ ךס א

 טײקשיחישמ םקיװײל ראפ ״דלוש״ יד ףיורא ךעלנײװעג ךיוא טפראװ ןעמ
 ךיז טקידנע םאװ ,םנײז דיל גנױ א רעדיװ זיא טא רעבא .רעקיטירק ענײז ףיוא

 — ןזרעפ יױוצ עכלעזא טימ

 ,ןבעג ךיא לעװ טנאה רעד טימ ךאמ א

 — ןגײנראפ ךיז דרע וצ

 ןרעװ םע :ןליפרעד רעדעי טעװ
 .ןגיוא יד ןפא םיא

 ,גנונױטשרעד ןוא דײרפ ןיא רעדעי ןוא

 ,ןעמונאב רעטיצ ןיא
 — ראנ טעז ,א ־ ןאט גאז א ראנ םיוק טעװ

 •ןעמוקעג ןיוש זיא רע

 ףראד רקיע רעד רעבא ,רעדיל סקיװײל ןיא עשיחישמ םאד ראלק זיא טא
 יד ןפאש וצ ידכ ,טצונעג טאה קיװײל סאװ ׳דאטעמ םעד ףיוא ןלעטשפא ךיז ןעמ
 .טײקכעלנעזרעפ ןײז וצ ןוא רעדיל ענײז וצ גנאגוצ אזא ראפ טײקידװעגײצרעביא

 גנערטש ,טנכײצעגנא טשינ יוזא ןײלא ךיז טסװואב־ךיז יוזא ךאנ טאה רענײק
 ןוא עקידנגאזנא ענײז טימ ךײלג ,קיוײיל יװ ,ןכײוװצפא טשינ לאמ ץיק ףיוא
 טימ סאװ ,םענײז םעטיר ןשיפיצעפס םעד טימ ,רעדיל עקידנריזיטאנפיהראפ

 — תורוש עצרוק ענײז ןעלגיזראפ וצ ןעגנולעג םיא זיא םיא

 ,ןעזםיוא ןײמ — ןטכיזעג עלא ףיוא
 ,קילב ןײמ — ןגיוא סנעמעלא ןיא
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 ׳רעצרעה םנעמעלא ןיא רעיורט ןײמ
 .קילג ףיוא גאזנא ןא — רעיורט ןײמ

 ,שי א ןיא גנוגײצרעביא־ךיז אזא ׳שינעדערנײא עגנױ אזא ןעלדנאװראפ וצ

 ־ארעטיל רעשידײ רעד ןופ גנאג םעד ןיא טלאטשעג ןײז ןריםקיפראפ לאז סאװ
 רע .ראפרעד גײצעג םאד טגאמראפ טאה קיװײל ןוא ;ןענאק ןעמ ףראד ,רוט
 סיוא טליפש סאװ ׳דיל טםדנימ ןײז טריזיטאמארד ןוא טריזיטאמארד ךיז טאה
 ןײז ןיא טריזיטאמארדםיוא קיװײל טאה בצמ ןשיזיפ ןײז וליפא .טקילפנאק א

 — ״ור וצ ןקיוװיל ןיוש טזאל״ — דיל טמיראב לאמ א

 ,גיל ןוא גיל ךיא .טעפש ןוא טלאק

 ,וצ ךיז טפעלק ןוא גיוא ןײא טמענ
 ,יוזא טשינ — עטײװצ םאד ןוא
 ...װוצעגרע ,טרעדנאװ ,טלקניפ

 :טגערפ ןעמ יװ ךיא רעה גנילצולפ

 ? װוצעגרע קיוױיל אד טפאלש

 ,פאכ א ךיז ןבעג ךיא ליװ

 !רעק ןײק טשינ ךיז וט ךיא ןוא

 רימ רעביא ןוא רימ םורא
 ,רעמ ןוא רעמ ןעמיטש ךיא רעה

 :טגאז ןעמ יװ ךיא רעה גנילצולפ

 .רעמ טשינ אד ןיוש טניװו קיװײל

 — ךיוה ןכאלעצ ךיז ךיא ליװ

 :וצ ןעמוג םוצ גנוצ ןײמ טרירפ

 טנאװ ןא פאק םעד טפאלק ןעמ ,רעה
 זװו ,רע זיא װו *ץיװעג טימ

 :לוק א קידמימחר ךיז טעב

 .ור וצ ןקיװײל ןיוש טזאל

 ־וצםיוא רעװש זיא ׳קיטײװ ןוא רעיורט ,רעצ ןופ געט יד ןיא ,טציא וליפא
 ןענאק טשינ ןעמ טעװ ןקיװײל .דיל שיטאמארד־ךעלטנגױ אזא ןופ האװצ יד ןגלאפ
 עשיטירק־שירעלטסניק ראפ גערנא רעד ןבײלב קיבײא טעװ רע ,ןזאל ור וצ
 עשיטםיטלוקא יד וליפא קידנסילשםיוא טשינ ,ןטיבעג ךם א ראג ףיוא סעידוטש

 •ןעגנאזעג עקידנשאררעביא ענײז ןופ ןטנעמאמ עשירעעזלעה ןוא

4.1.63 
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 ןרעפלאה בײל השמ

 םנרעפלאה בײל השמ ןראוועג טנכײצעגפא זיא קירוצ געט עכעלטע טימ
 זיא׳ס רעבא ,עטאד־טײצראי עכעלגײװעג ןײק טשינ זיא םאד .טײצראי רעטם31
 רעטלע ןיא קעװא זיא ןרעפלאה .ל .מ .ךם א זדנוא טגאז סאװ ,טינשפא־טײצ א
 עטכישעג עשידײ יד טאה טײצ רעד ךרוד .1932 טסוגיוא ןטם31 םעד ,ראי 46 ןופ
 שממ ןעװעג זיא טיוט םנרעפלאה ךאנ ראי םעדעי .דנעב עקיד ץנאג ןבירשעג
 ןצנאג ןיא •טײהשטנעמ רעד ןופ ןבעל ןיא ןוא ןבעל ןשידײ ןיא טרעדנוהראי א
 ראפרעד ךיז טליװ םע .ראי 24 ערעםאװ שירעפעש־וױטקא ןעוועג ןרעפלאה זיא
 עבארפ יד ןטלאהעגםיוא ןבאה ײז יצ ,ןעז ןוא רעדיל םנרעפלאה ןאט רעטעלב א
 םעד ףיוא טקוקעג טשינ ,שירפ ןוא קידעבעל שיטקאפ ךאנ ןענעז ײז יצ ןוא
 רע רעדא ,ןשינעעשעג עקידנפאכראפ עלא יד ןוא ףיולפא־טײצ ןכעלניױועגמוא
 טעשעג סע יװ ,רוטארעטיל רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא לטעלב א זיולב טמענראפ
 ,ענעצם רעד ןופ פארא ךיג ןעײג סאװ ,טײצ רעײז ןופ ןטעאפ עקיטכיװ טימ לאמ א

 ־ראפ ןעװעג ןענעז סאװ ,רעדיל ךס א טלמוטעגנײרא ײז ןבאה ןבעל םײב שטאכ
 רעטנוא טשינ ךיז םענ׳כ .טײקיטעט רעשירעפעש רעײז ןופ ןראי יד טימ ןדנוב
 ןשיטעאפ םנרעפלאה ןופ עיזיװער א הלילח רעדא ,גנוצאשרעביא ןא ןריפוצכרוד
 .ל -מ ןגעװ טארעפער א ןטלאהעג ךיא באה קירוצ ראי ףלע ןא טימ .גארטײב
 .דניירפ עטוג ענײז ןופ זײרק א ןיא ,טײצראי ןטםקיצנאװצ ןײז וצ ןענרעפלאה

 רעד ןיא ,ןראי־״דײר עבארג״ ענײז ףיוא טלעטשעגפא ךיוא ךיז טלאמעד באה׳כ
 ןייז ןיא דאירעפ ןקיזאד םעד ןריםנאלאב טלאװעג זיולב באה ךיא ןוא ״טײהײרפ ,
 םלוע רעד רעבא ,קיריל רעכעלנעזרעפ ןוא םאטאפ ןלאנאיצאנ ןײז טימ ,ןפאש
 ןבעג טלאװעג ,טיוט ןײז ךאנ ראי 29 /׳ןיוש״ באה ךיא סאװ ,טריטםעטארפ טאה
 רעזדנוא ראפ ןכאמ וצ רעקידעבעל ךאנ םיא ידכ ,רעטכיד ןופ טערטראפ ןלופ א

 .טײצ

 רענאקירעמא רעד ןבראטשעג ראיי 88 ןופ רעטלע ןיא זיא קירוצ גנאל טשיג
 סאװ ,ןעלקיטרא יד ןיא ןוא ןגאלארקענ יד ןיא ךײלג ןוא ,טםארפ טרעבאר טעאפ
 טריפעגכרוד זיא ,דנאל ןרעביא ןלאנרושז ןוא ןעגנוטײצ ןיא ןענישרעד ןעגעז
 ,עיזעאפ רענאקירעמא רעד ןיא טרא סטםארפ ןופ גנוצאשפא ערעטכינ א ןראװעג

 טלעטש ןעמ ןעמעװ ןײגרעד וצ ךוזראפ א ןיא ,תונורםח ןוא תולעמ ענײז טימ
 ײב רעבא .רוטארעטיל רענאקירעמא רעד ןופ עירעלאג רעםיורג רעד ןיא קעװא
 ײז ןוא טײקכעלריראבמוא רעקילײה א טימ טלגנירעגמורא רעבײרש ןרעװ זדנוא
 .טרעוױלגראפ ןוא טקילײהראפ ןרעװ ײז .טצאשעגפא קיטכיר טשינ לאמ ןײק ןרעװ
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 םעמעט עטײרג ףיוא

 .רעקיםאלק ערעזדנוא ןופ דליב ראלק ןײק טשינ רימ ןבאה גאט ןקיטנײה ןזיב

 ןופ טשינ רעבא ,םישודק ןופ רעטםיגער א ,עיפארגאיגאה א זיולב ןבאה רימ
 זיא םאװ ןוא ײז ןופ ןבילבעג זיא סאװ טשינ ןםײװ רימ .ןשטנעמ עקידעבעל

 .טײצ רעד ראפ ןוא טײצ רעד ןופ ביוטש

 יאדװא ,טײהנגעלעג־טײצראי רעקידכעלײקמוא רעד ײב ,רעטציא דיא לעװ
 ־עגלא ןא ןופ טקנופדנאטש ןופ רעדיל םנרעפלאה .ל .מ וצ ןײגוצוצ ןכוז טשינ
 א ןיא לקיטרא ץרוק א ראפ טעברא ןײק טשינ ללכב זיא׳ס .גנוצאשפא רענײמ
 ־אט .א רעקיטירק ןוא טעאפ רעד ןאטעג טעברא אזא טאה זיױולייט .גנוטייצ
 ־עטיל םענײמעגלא םוצ גנאגוצ א טימ ןענעגונגאב זיולב ךיז לעװ ךיא .קינשטאב
 טנאמרעד טרעװ ןרעפלאה .ל .מ זא ,ןגאז ןוא ןרעזדנוא ״רעטעמאראב״ ןשיראר
 םענײא ראפ טכארטאב ץלא ךאנ טרעװ ןוא טבעל טראװ עשידײ םאד װו םוטעמוא
 םאװ ,טײצ ןײז ןיא חוכ ןקידנקריװ א ראפ ,דיל ןשידײ ןופ רעטםײמ עםיורג יד ןופ

 .קיריל רעשידײ רעד ןיא ןאט םעײנ א טכארבעגנײרא טאה

 ,״עגנױ״ עפורג רעד ןופ דילגטימ א ןעװעג טײצ א לעמראפ זיא ןרעפלאה •ל .מ

 דימת טאה םיא ,ןריפורג ראפ טגיוטעגסױא טשינ ללכב ךיז טאה רע רעבא
 ־עװאב ןוא סעפורג ןופ ןכש לכמ ןוא ,ןײלא ךיז ןופ ןענאפשוצםיוא ךיז ןגיוצעג
 זיא רע ״טײהײרפ״ רעד ןיא ןטלאהעג טשינ וליפא גנאל וצ ךיז טאה רע .ןעגנוג
 סנטײװ ןופ טאהעג ביל טאה םאװ ,״ףלאװ״ רעמאזנײא ןא עיזעאפ רעד ןיא ןעװעג

 •ןראי ערעזדנוא ןופ געט יד ןטכארטאב וצ

 ןוא קיטםיצילבופ וצ ןגיוצעג קראטש ךיוא רעבא טאה ןענרעפלאה .ל .מ
 .ענייז רעדיל לײט א ןיא ןדאלעגםיוא שירעפעשמוא ןוא שירעפעש סע טאה רע

 טימ> לאנרושז א ןעמאזוצ ןבעגוצםיורא ןגאלשעגראפ רימ רע טאה לאמ ןײא טשינ
 םלעיראטידע ןבײרש ןענעק ןלאז ןטעאפ װו ,(רידאנ השמ — ראטקאדער ןטירד א

 .עזארפ ןיא ןוא דיל ןיא — ןשינעעשעג עקידנפיול ןגעװ

 ןיא זא ,טריפשעג טשינ ןײלא טאה רע רעבא ,ךאק םוצ ןגיוצעג םיא טאה׳ם
 ןוא ךעפ ןטאשעג טאה רע .קילײװגנאל ןעװעג קםע עצנאג םאד םיא זיא ךות
 ףיוא ןאטעג םע טאה רע רעבא /׳טפאשרעריפ רעזדנוא הנוז״ רעד ףיוא לבעװש
 לגנארעג ןתמא םוצ ןעמוקעג טשינ לאמ ןײק זיא םאװ ,ןפוא־םײװ־ןוא־ץראװש א
 סע ךעלדעש יװ ןזיװעג טשרע טאה לטיפאק־״טײהײרפ״ ןײז .םעלבארפ א טימ
 רעטכיד א ןרעװ ןוא ערה־רצי םעד ןבעגוצכאנ ןענרעפלאה .ל .מ ראפ ןעװעג זיא
 ןיא לײװ .ןײגליוװ ךיז טזאל סאװ ,רעײרש רעטמאצעגמוא ןא ןײמ׳כ ,רעײרש א
 ףאטש־םנבעל רעד ןעװעג זיא םאװ ,ײרשעג ךם א ןעװעג יװ ײם זיא רעדיל ענײז
 טײקכעלרינאמ־ךילריצ רעד ןופ טלײטעגסיוא םיא טאה םאװ םאד ןוא ,דיל ןײז ןופ

 .םירבח ענײז ןופ

 ןעװעג זיא גאז רעד ןעװ ןוא גאז ןקראטש םעד טגאמראפ טאה ןרעפלאה .ל .מ
 ־עגםיוא ץיז ןופ טקיטפערקאב ןראװעג דיל ןײז זיא ,דיל ץיז ןופ ןעמאר יד ןיא
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 ןײטשטאלג בקעי

 ־עיורט א ראנ ,רעפארטש ןײק ןעװעג טשינ ןרעפלאה .ל .מ זיא ךות ןיא .ײרש
 ןיא טלקיװעג ןעװעג זיא טראװ־ףארטש ןײז װו םוטעמוא ןוא רעקיריל רעקיר
 ענײז וצ ןבארגרעד יא ׳ןביוהרעד יא ןעװעג דיל ץיז זיא ׳רעיורט םענעגײא ןײז
 רע טאה ׳רעלדיז רעקיםיואנביוא רעד ןראװעג זיא רע ןעװ .ןשינעפיט ענעגײא
 הבושת ןוא טסװועג סע טאה רע ןוא — הלװע עטסערג יד ןאטעג ןײלא ךיז
 ־שירעפעשמוא ןוא תובצע ראי עכעלטע ןיא ןלאפנײרא ןא טימ םעד ףיוא ןאטעג
 ־רעד רימ לאז ׳ןלעטש טגאמראפ ״טכאג א״ דיל קיראמשאק ןײז וליפא .טײק
 רעסיורג רעד ןופ טסנרע סעד ראפעג ןיא ןלעטש סאװ ׳ליפשטראװ רעד ןײז טביול
 םעד ןבעגכאנ םענאטנעמאמ סנרעפלאה רעביא טריפמוירט דיל םאד רעבא .עמעאפ

 .ןריקאש וצ קשח

 ןענאטשאב זיא טסגידראפ סנרעפלאה זא ׳ןרעװ טגאזעג ףראד ײברעד ןוא
 עגנאל ןײז ׳םעטיר ןײז .ןריקאש שיטעאפ טגאקעג טאה רע סאװ ׳םעד ןיא ךיוא
 ןעמוקעג טפאי זיא םאװ ׳טראוו טמארפ ןײז ׳ןעמארג עטכירעגמוא ענײז ״דרוש
 ןעװעג זיא ץלא סאד ׳תורוש עשיריל עטכײװראפ ךאנ עלעטניװ שירפ א יװ
 רעזדנוא ײב טנרעלעג רשפא טאה םאװ ׳טעאפ ןשידײ םעד ראפ ײנ שיטעאפ
 ןײק טגאמראפ טשינ ןבאה תורוש־ריקאש םענײה רעבא ׳ענײה בורק ןשיטעאפ
 דיל ןגײא ןײז ןופ ךארבפיוא רעקידמיצולפ םנרעפלאה .לציפש א ראנ ׳רעיורט

 .גנוטײדאב טימ לופ ןעװעג ׳רעדיל עצנאג ענעגנולעג ענײז ןיא זיא

 22 ןופ רוחב רענעסקאװרעד א עקירעמא ןײק ןעמוקעג זיא ןרעפלאה .ל .מ

 עיצילאג ןיא טאהעג ןיוש טאה םאװ ׳טעאפ רעשידײ א יװ ןעמוקעג זיא רע .ראי
 עטשרע יד ןיא .טעשזדנאלבעג רע טאה טײצ א רעבא .םירבח עשיטעאפ ענײז
 ־אםבא ןבאה סאװ ׳רעדיל טכעלטנפעראפ רע טאה ״רעפמעק ןשידיא״ ןופ ןרעמוג
 רענײז בײהנא רעד .טעאפ רעשידײ רעסיורג א טמוק םע זא ׳טגאזעגנא טשינ טול
 רעק א ןאטעג גנילצולפ ךיז טאה רע יוזא יװ .רעקידנגאזוצ ןײק ןעװעג טשינ זיא
 ענײז טימ ןאנביוא םײב טרא ןא ןעמונראפ טכער טימ ךײלג טאה רע יװ ןוא ךיז וצ
 יד ןיא .טײקכעלנעזרעפ רעשירעפעש א ןופ רעדנוװ סאד זיא ׳רעדיל עטשרע

 רע .ןבעל םאד רעטיב ןעװעג ןענרעפלאה •ל .מ זיא עקירעמא ןיא ןראי עטשרע
 .גיוא ףיוא גיוא ךיז טימ ןעװעג טשינ ןוא ןײלא ךיז ןגעק טלגיזראפ יװ ךיז טאה

 ׳קינאה ןײק טקעלעג טשינ ךיוא ןרעפלאה .ל .מ טאה ןראי עקידרעטעפש יד ןיא
 ןא ןעמענראפ רעכיז ףראד סאװ ׳ךיז ראפ לטיפאק שיפארגאיב א זיא םאד רעבא
 ־וצוצ װתפ רעטסנגנולעג ןוא רעטסערג רעד .עיפארגאיב רערעגנעל א ןיא טרא
 םגרעבנירג רזעילא לײװרעד טבײלבראפ ןפאש ןוא ןבעל םנרעפלאה .ל .מ וצ ןײג
 ־וטש וצ ךוב־ףליה עקיצנײא םאד יװ ץלא ךאנ טניד סאװ ׳עיפארגאנאמ ערעגנעל

 .געװ־גנופאש סנרעפלאה .ל .מ ןריד
 ׳טנאמעג טשינ טאה רע .טארקאטסירא ןא ןעװעג עבטב זיא ןרעפלאה .ל .מ
 ־ראפ טאהעג טאה רע גנאל יװ .ןטיונ ענײז ןופ ׳ךיז ןופ טדערעג טשינ טאה רע
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 סעמעט עטײרג ףייא

 לםיב א ןעמ טאה ,טײקמערא רעזדנוא ןופ ןטאנעצעמ הנײרפ עטריםערעטניא
 רעקיזאד רעד טימ ןעמיראב דיז טגעלפ ןרעפלאה .םיא ףיוא ןבעגעג גגוטכא
 ־מאזקרעמפיוא יד ןעוו רעבא ,טעאפ ןשידײ א וצ יװ ,םיא וצ טײקמאזקרעמפיוא
 .ןגיװשעג ןרעפלאה .ל .מ טאה ,טזאלעגםיוא דיז רעדא טקעלקעג טשינ טאה טײק
 ןיא .ראי ןצפופ עטשרע יד ןעװעג ןענעז םנרעפלאה ןראי עטסקיטכורפ יד
 ־רעדיל רעטשרע רעד ןיא ךײלג ןוא ״קראײױנ ןיא״ ןײז ןעגישרעד זיא 1919
 יד״ רעדיל ךוב טייווצ ןײז .טלאטשעג־ןרעפלאה עצנאג םאד רימ ןבאה גנולמאז
 סאד .1924 ןיא ,רעטעפש ראי ףניפ טימ זיולב ןענישרעד זיא ״עװאפ ענעדלאג
 עשידײ יד טרעכײראב רע טאה ,עקירעמא ןײק ןעמוק ץיז ךאנ ראי ןצכעז זא ,טנײמ
 סאד ןאטעג בײהרעד ןוא בײה א ןבאה סאװ ,רעכיב עסיורג יױוצ טימ עיזעאפ
 טאה רע .טײקכעלנעזרעפ רעשידעטכיד־רוטלוק א ןופ חוכ ןטימ דיל עשידײ
 ,חםונ א ןיא טלטײקעג ײז טאה רע ראג ,רעדיל ערעדנוזאב ןבירשעג ראנ טשינ

 .עיזעאפ עשידײ רעד טכארבעג טאה ןײלא רע זיולב םאװ

 רעד רעביא דיל ןשידײ םעד ףיוא העפשה ןא טאהעג טאה ןרעפלאה .ל .מ
 ענײז ןופ חוכ םעד טימ ,חוכ ןײז טימ ןעמוקעג ןענעז ןטעאפ ךס א .טלעװ רעראג
 טשינ טריניפעד ןעמ ןעװ וליפא .דיל ןשידײ ןראפ ןטײקכעלגעמ עײנ עטנפעעג
 .שרעדנא ןעװעג זיא רע זא ,ןבעגוצ רעבא ןעמ זומ ׳ןטײקכעלגעמ עשיטעאפ ענײז

 ײז רעבא ,ןטײקכעלנעזרעפ עשיטעאפ ערעדנוזאב ןעװעג ךיוא ןענעז ״עגנױ״ יד
 ינאמ ןוא יודנאל עשיז ,דנאלזײא .ןרעדנא םוצ רענײא ךעלנע ןעװעג ײברעד ןענעז
 ־גוזעג ןוא ןעגנוזעגטימ ךיוא ןבאה ײז רעבא ,רעדנוזאב ןעגנוזעג עקאט ןבאה בײל
 .םירבח ענײז ןופ ןלײטוצםיוא ןצנאג ןיא זיא דיל םנרעפלאה .ל .מ .ןעמאזוצ ןעג

 עטושפ עגײז ןיא ןזאלבנײרא טנעקעג טאה רע סאװ ,טימרעד ײנ ןעװעג זיא םע
 רע .םירבח ענײז ןופ םופראפ רעקינײװ טצונעג טאה רע .קיריל עתמא — דײר
 ןײז ןריפרעביא טשינ לאז גאזעג רעד זא ,דיל א םנײז ףיוא טעבראעג רעװש טאה
 רעדיל עטוג ענײז ןענעז ,םופראפ ״ןשיטעאפ״ ןײק קידנםיג טשינ רעבא .גנאזעג
 ־ידארט רעפאנק א טימ ןעמוקעג זיא ןרעפלאה .ל .מ .ןטנעמוקאד עשירעלטםניק
 טאה םיא .טעאפ רעשידײ א ךות ןיא ןעװעג זיא רע רעבא ,גנויצרעד רעלענאיצ
 עיזעאפ עשידײ יד זא ,שוחב טריפשעג טאה רע .דיל ךרוד — דײ םוצ ןגיוצעג

 .ןדײ עשיטעאפ ןוא ןטעאפ עשידײ ןבאה ףראד
 ־םיורא ״טעטימאק־ןרעפלאה בײל השמ״ א ךרוד ןענעז טיוט סנרעפלאה ךאנ
 .רעדיל ענענישרעד טשינ ךוב ןיא רעירפ ךאנ ןופ דנעב ײװצ ןראװעג ןבעגעג

 יד .ןראװעג טצאשעג קיטכיר טשיג גאט ןקיטנײה ןזיב ךאנ ןענעז דנעב יױוצ יד
 ־םיורא ןפראד ,ןבעל סנרעפלאה ײב ןענישרעד ןענעז סאװ ,דנעב ײװצ עטשרע
 לפיװ ףיוא ,ןײגרעד וצ ןכוז ןוא דנעב ײװצ עײנ יד ןרידוטש וצ ריגײנ ןפור

 .ןרעפלאה .ל .מ — טלאטשעג םאד טכאמעג רעכײר ןבאה ײז
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 םעלעיעל .א

 זיא סאװ ,״ךיא ןוא עקירעמא״ סעלעיעל .א ןופ רעדיל ךוב םעײנ םעד ןיא
 ־סא עכעלטע קורדםיוא םוצ ןעמוק /׳לאװק רעד״ גאלראפ םעד ןיא ןענישרעד
 ־עגפא קיגײװ ךיז ןעמ טאה ײז ףיוא סאװ ,גנארד־גנופאש ׳םעלעיעל .א ןופ ןטקעפ
 ערעזדנוא ןופ רענײא זיא סעלעיעל זא ,טסײװ ןעמ .ןעזראפ וליפא ןוא טלעטש
 רעםיורג א ןיא ןראװעג ןגיוצרעד זיא רע .ןטעאפ עשיטסינאברוא עטסקיטכיװ
 ןופ ןוא ׳ןאדנאל ׳טאטש רערעםערג א ןיא טרעדנאהועגסיוא גנױ ןוא ,שזדאל ,טאטש
 ,ןאדנאל ןופ רעםערג ןעװעג טשינ זיא םאװ ,קראי־וינ ןײק ןעמוקעג ןאדנאל

 ןסעלעיעל טאה טאטשםיורג יד .רעשימײה ןוא רעקידנפאכראפ ךרע ןא ןא רעבא
 ךימ גניזאב ןוא ,טעאפ רעשידײ ,ךימ םענאב ־ןעגנורעדאפ עםיורג טלעטשעג
 ףיט רעד ןיא ןעגנאגעג זיא דיל ןשידײ ןופ עיצידארט יד .רעטרעװ עשידײ טימ
 ןוא גנאלקפא םעד טימ ,טלעװ רעסיורג א ןופ טײרב רעד וצ ןםירעג ךיז טאה ןוא
 ןסירראפ טשינ ךאנ טאה דיל עשידײ םאד רעבא ,םיבושי עשידײ ןיא גנאלקקירוצ
 טעאפ רעד זיא ׳ןקוקמורא ךיז ןביוהעגגא םע טאה ןוא *ךײה רעד וצ פאק םעד

 .רעדנװו ןטלמאטשראפ ןוא ןטפעלפעג ןיא ןײטש ןבילבעג

 שרעדנא זיא םאװ ,רעשיטאטשנײלק א ןאדנאל ןײק ןעמוקעג זיא םעלעיעל .א
 יז טאה ןעגנוזעצ רעבא ׳ןעגנוזעג םיא ןיא טאה טאטש יד •קידלטעטשנײלק ןופ
 םעד טלעטשעג םיא טאה טאטשםיורג עתמא יד ןעװ ,קראי־ױנ ןיא טשרע ךיז
 רעדנוװ םעד טימ ראנ ,טײקטפעלפעג טימ טשינ — ךימ םענאב :רעדאפסיורא
 סעלעיעל .א זא ,ןםײװ רימ .דיל טימ ןײא ךימ םענ ןוא ךימ םענאב ןדײר ןופ
 ־עג טדערעג קינײװ רעײז זיא׳ם רעבא ,טיבעג םעד ףיוא טכײרגרעד ךם א טאה
 ,ןעמונראפ סעלעיעל .א טעאפ רעד ךיז טאה םיא ףיוא םאװ ,געװ םעד ןגעװ ןראװ
 ־רעביא םיא טאה רע יוזא יװ ,רעטעלקעצ ןכיוה םעד ןעגנוװצאב טאה רע יוזא יװ

 .שידײ ןשילאקיזומ ןײז ףיוא טצעזעג

 .ןגאז יוזא םע ןעק ןעמ ביוא ,םבוט־רצי יױוצ ךיז ןעלגנאר ןסעלעיעל .א ןיא
 — דיל ןײז ןיא יװ ,רעדיל ענײז ןיא לאמ עכעלטע זדנוא סע טלײצרעד ןײלא רע

 _ ״עשידײ רעטכיד ,ךײא וצ״

 ,עײרפ ןעמטיר יד ביל׳כ שטאכ ׳ךיז ךיא זומ ןעמיוצ

 ,גנוצ ןוא ךארפש רעזדנוא טרעטפולעג ײז טימ באה ךיא ןוא

 .גנװוש ןוא ןאפש ןעײרפ וצ ראפ ארומ רעטציא באה׳כ ראנ

 ־עג טרעטםײמעג ןוא זרעפ ןטמאצעג ןבירשעג שירעטםײמ דימת טאה רע
 ךיז ןצנאג ןיא ןוא זרעפ ןעײרפ ןופ קעװא רע זיא סנטצעל .ןזרעפ עײרפ עטמאצ
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 רע טגאז שרעדנא ץעגרע .זרעפ ןטמאצעג־קיטראנדישראפ םוצ ןבעגעגרעביא
 טײקלענאיצאמע רענעסאגעצ ןגעק ךיז רע טצישאב גנומאצ ןײז טימ זא ׳זדגוא
 רע ןוא ןליפעג ענעגײא ענײז טוג ןעק טעאפ רעד .טעטילאטנעמיטנעס רשפא ןוא
 עקירעמא״ ךוב םעײנ םעד ןיא .רעדיל ןיא ןעלגײטשראפ ןוא ןשרעהאב ײז ליװ
 גיז ןשיטעאפ ןקיטראנגייא ןײז ןופ עיגאלאטנא ןא שיטקאפ זיא םאוו /׳ךיא ןוא
 ןוא ןטײצ ענעדישראפ ןיא ןבירשעג ןענעז םאװ ׳רעדיל ,טאטשסיורג רעד רעביא
 ,ןעגנולמאז־רעדיל ןצפופ ערעסאװ ׳סעלעיעל .א ןיא טײרפשעצ ןוא טײזעצ ןענעז

 םענאב ןשיטעאפ ןײז ,ןסעלעיעל .א ןופ גנאג ןטגשקעראפ םעד ךאנ רימ ןגלאפ
 .לאטש ןוא ןײטש ןופ

 ־אגא — גגולקיװטנא־ךארפש ןופ עטכישעג רעד ןיא טראװ רעװש א ןאראפ
 :ןעגנאלק עםיװעג רעטרעװ טימ ןכאמכאנ זיא ןופרעד שטײט רעד .איעפאטאינ

 ־על .א .רעטרעװ עכעלנע ןוא ״ןעקאילשז״ ,״קאטקיט״ ,טראװ אזא זיא ״לבמיצ״
 ־רעביא״ יז ןוא טאטשםיורג רעד ןופ קיזומ יד ןפאכ ןיא ןעגנאגעג זיא ןםעלעי

 .טײקלופגנאלק רענעגײא ףיוא ״ןצעז

 ןטמאצעג םעד ןוא טײקטמאצעג ןופ רעטםײמ םעד ןשיװצ לגנארעג רעד
 — זרעפ רעײרפ רעד טרעװ טײקטמאצעג ןא לײװ ,טײהײרפ־זרעפ ןופ רעטסײמ

 ןופ קיזומ רעד וצ ןםעלעיעל .א טריפעג טאה ףמאק רעד טא ,זרעפ רעדליװ
 ןפאשעגרעביא טאה עקירעמא סאװ ,קיזומ יד טא טפאכראפ טאה םיא ;זאשזד
 רע ןוא .עיגרענע רעשיגאלאאז ןוא קימטיר רעםײה ׳ןעגנאלק עשינאקירפא ןופ
 ידכ ,שידײ ןיא םעטיר־זאשזד א ןפאש ךרוד געװ ןײז טכאמעג רערעװש ךאנ טאה
 שטאכ .טאטשסיורג רעגאקירעמא רעד ןופ װערעג םעד ןבעגוצרעביא טימרעד
 ואפ ןעלע ראגדע ׳תועפשה עשיטעאפ ײװצ ןופ רעדיל עגײז ןיא טדער סעלעיעל .א
 ןעװ ,עכאפע רעד וצ רעכיג רעדיל־טאטשסיורג ענײז ןרעהעג ,ןאמטיװ טלאװ ןוא
 ־זאשזד םעד ןופ רעדיל יד גנורעטסײגאב םיורג טימ ןעמונעגפיוא טאה עקירעמא
 ־טיװ א טימ םעלעיעל •א עקאט טאה ןביוהעגנא .יעםדניל לעשטיעװ — רודאבורט
 .א ײב .ןלײטדנאטשאב עקיכות ,ןאמטיװ יװ ,טר־גאלאטאק טאה רע .דיל שינאמ

 ־עגנײא טאטש יד טאה רע לײװ ,באגפיוא רערעװש א ןעװעג סע זיא ןםעלעיעל
 :ןזרעפ עקינײטש ןיא טרעמאלק

 .רעדליפעג .גזארבעג .שיורעג .טיגארג .לאטעמ

 .קםעטארג •קםעלרוב .ראק .ןאב־ףיט .ןאב־ךיוה .ןליבאמאטיוא

 .רעדליב־אניק .ןעעפאק
 .ראװריװ ןקיצלירג ןיא טכיל שירטקעלע

 — ״רעװקם ןאםידעמ״ ןײז ןופ זאשזד םוצ רעבירא זיא רע רעבא

 .רעכעד ןופ לעטשפא ןײק
 .רעכעה ץלא עיניל יד
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 ןײמשטאלג בקעי

 .רעכערפ ץלא למיה םוצ

 •ליריװ .דארג

 .שיטאאכ רעטימעג

 •שיטאג־יטנא ׳טנאפשעג

 .שיטאכיקנאד־סטפעשעג
 .ליטס־לאפוצ

 יאדװא ןוא רעדיל־יעװבאם ענײז ןיא רעקיטנעק ךאנ ןענעז ןװיטאמ־זאשזד יד
 :טעראבאק ןשירעגענ א ןופ דיל טקעריד אזא ןיא

 ,לדיפ־לדיפ — ןטפיה עניורב
 ׳ךיז ןגיװ ןטפיה עניורב

 ׳ךיז ןעדיוה ןוא ךיז ןבײה
 ךיז ןעדוס ןוא וצ ןעקניװ

 — עסאר רעםײװ רעד ןופ ןטילב יד טימ

 — עסאר רעםײװ רעד ןופ ןטולב יד טימ

 .רעטײװ יוזא ןוא
 טצאשעגפא טאה ןעמ ןעװ ׳ןראװעג ןעזראפ זיא סאװ ׳טקעפסא ןא זיא םאד
 ׳רעטשרע רעד ןעװעג זיא רע זא ׳ןזײוװצנא טלעפראפ טאה ןעמ .ןסעלעיעל .א
 וצ ןוא קראי־ױנ ןופ עיניל־למיה רעד וצ שיטעאפ ךיז ןםײר ןײז תמחמ ׳טאה סאװ
 ןיא — זאשזד םעד שילאקיזומ טצנאלפעגרעביא ׳עקירעמא ןופ טײקיטכאמלופ רעד
 ענעדישראפ ךאנ גנארד ןײז ןשיװצ ךודיש םעד קידנעניפעג ׳עיזעאפ רעשידײ
 ־יזומ ץלא רעבא ׳ןעײרפ ןטנאפשעגםיוא םעד ןוא זרעפ ןטמאצעג ןופ םעיצאיראװ

 .זאשזד — גנופאש רענאקירעמא רעלעניגירא ןא ןופ ײרשעג — ןשילאק
 ןוא ׳ןעגנאלק עײנ טרעדאפעג רעטכיד םײב טאה דיל עשיטאטשסיורג סאד
 ־אנרעטניא טצונעג ןטעאפ עשידײ ערעדנא ןופ רעמ טאה סעלעיעל .א טעאפ רעד

 .קיזומ עשיטאטש א ײז ןופ קידנגאלשםיורא ׳טראפעג ײז ןוא רעטרעװ עלאנאיצ

 ןוא טאטשםיורג רעד ןופ ןשיװאלק עקינײטש יד ףיוא טליפשעג יװ טאה רע
 ׳ליריװ ׳עטקאהעג ׳עטקאפמאק ׳שיטאכיקנאד ׳שיטאגיטנא־שיטאאכ — ןעגנוזעג

 ןוא טוװרפעגסיוא טאה סעלעיעל .א סאװ ׳ןעמארג עכעלנע ערעדנא ןוא ,ליטכ
 .עיזעאפ רעשידײ רעד ןיא טריפעגנײרא

 םאװ ׳ןעמארג יד טכוזעג סנטםײמ סעלעיעל .א טאה רעדיל־טאטש יד ןיא
 ־נגײל טשינ ןוא ׳טכענקראפ ײז ןטלאה ןוא ןײא ײז ןדימש ׳תורוש יד ןרענײטשראפ
 יװ ׳רעטרעװדמערפ ערעװש יד טרידאלפםקע רע טאה ׳קיטירק ףיוא טכא ןײק קיד

 ־טאטש רעײנ רעד וצ ןרעיוא ערעזדנוא ןעניװועגוצ טלאװעג קידתונשקע טלאװ רע
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 םעמעט עיטײרג ףיוא

 ־שיראדנעגעל ,שינאקאל־שינאדראס ,שיגאמראה־שיגאגילאפ :דיל ןשידיי ןיא קיזומ
 .שיראװריװ

 ־םיורא דימת טשינ זיא סאװ ,גנארד־גנופאש ׳םעלעיעל .א ןופ טקעפםא ןא ךאנ
 ־קנאד עשידײ ןײז ,טײקראבקנאד ןײז ,עקירעמא וצ עביל ןײז זיא ,ןראװעג טכארבעג

 — םזיטאירטאפ רעשידײ ןוא טײקראב

 .שינעקגעב טימ ,טײקכעלטרעצ טימ דנאל ךיד ביל׳כ ןוא

 ־על זיא רעטרעװ עקיזאד יד ןופ שטײט רעכעלרעניא רעד יװ ראװ יוזא טא
 טמענראפ רע ןוא טסײװ רע .עקירעמא וצ טײקנבעגעגרעביא עטעמדיװעג ׳סעלעי

 — טכעפעג־ראלאד ןקיריג םעד

 .ליונק רעקידנשטנעמ ,רעקידהאנש א

 .ןראג — ןרעיוא ,ןגיוא
 ןראלאד יד ןוא

 ,ןלארטש
 ׳ןלאפ
 ןלאש

 .טנאוו רעקידנםאה ,רעקידנעלגנאר ,רעקידנגיל א ףיוא

 טגניז ״טירטם־לאװ״ דיל ןייז ןיא ןוא ,יעוובאס ןיא םולח־גנערדעג א זיא סאד
 — רעטקעריד רע

 — קסאילב רעלעג

 םילודג־םינהוכ ןופ טגעה עקידרעטיצ ןוא
 ,הדובע רעקיטכראפ ןיא

 .טנעמעצ ןעיורג ןופ ןראטלא ףיוא

 רעבא .ןטסנידראפ עםיורג יד ןראשוצ ךיז ,דלאג ןראש ןופ הדובע יד זיא םאד
 ךם א טימ רע טמענאב ,עקירעמא — םולח ןסיורג םעד ןופ דליב עוױטקעלאק סאד
 ־אנ סנטסײמ ךות רעד זיא רעדיל עשיטאטש ענײז ןיא .טפאשקנעב ןוא טײקיביולג
 ־לעפ ןוא ןסאר ןופ ץלעמשעג ןיא ןוא שימסיוא םעד ןיא זיא רע .םינאנא־לאנאיצ
 — ןוא רעראבקנאד א רע זיא עקירעמא ןיא רעבא ,עװאל עשיטאטש קיטש א רעק

 — דײ רעשיטאירטאפ א — רעראלק ךאנ ןגאז רימאל ןוא

 ,םיטבש־ןדײ עלא ןופ ,עקירעמא דנאל ןיא זיולב

 ,טעב ןגײא ןיא טורעג ,טיורב רעכיז ןםעגעג קלאפ ןיימ טאה
 ,םעטא ןעײרפ טימ טיובעג ןוא טעבראעג ,טבעלעג ןוא

 .דש־גניליװצ רעד טנערבעג ײז טאה׳ם ןעװ רעדירב יד טקנעדעג ןוא
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 ןייטשטאלג בקעי

 ןפורעגנא זיא ןעמאנ ריא ףיוא םאװ ,עמעאפ רעגנאל ןייז ןיא רע טגניז יוזא
 — ןםײה טגעמעג רעםעב רשפא טלאװ םאװ ,״ךיא ןוא עקירעמא״ ךוב עצנאג סאד

 רעזאלמינפ ,רענעריולראפ א טעאפ רעד זיא טאטשםיורג רעד ןיא .דײ ןוא עקירעמא
 רעםיורג רעד ןיא רעבא ,םעטיר־זאשזד םעד ןפאלקסיוא טפלעה סאװ ,שטנעמ
 ,דײ םעד ,םיא ןעמ ןעק טאטש ןיא .דײ רעלופ רעד םעלעיעל .א זיא עקירעמא

 ,ףאשאב םעד ןיא ,עקירעמא־עעדיא רעד ןיא רעבא ,טעפמיא ןיא ןרילראפ רשפא

 ןופ תומולח עלא טימ הײ ולוכ טעאפ רעד זיא ,ןראװעג טמערופעגםיוא זיא םאװ
 ןײק טשינ טרעה רע ןעװ וליפא ,ליומ ןיא שידײ ןופ ץלאטש םעד טימ ןוא דײ א

 הײר עשידײ ענײז ןופ גנאלקפא ןםיורג וצ

 טדערעגמורא ראלק טשינ זיא םאװ ,ןפאש ׳סעלעיעל .א ןיא לקניװ א ךאנ ןוא
 ־אב ,טגאזעג טלאװ׳כ ,ןוא עטרירטנעצגאק ןײז זיא ,קיטירק רעד ןופ ןראװעג
 רעדיל עשיטארע יד ןענעז ךוב ןיא רעדיל עטםנעש יד ןשיװצ .קיטארע עטשרעה
 ־נא ןוא ״יעװדארב״ ,״ךיא ןוא ןיװגנעפ רעד״ ,״יעװבאס ןיא ענאדאמ יד״ —
 ־םנאמ ןײז סיוא סעלעיעל .א טקירד ןיװגנעפ םעד טימ ״גאלאיד״ םעד ןיא .ערעד
 ןיא ;טײקטמאצעגמוא ןוא טײקטמאצעג ןשיװצ לגנארעג ןשילאקיזומ ןוא ןשיליב
 א ןבעג ליװ םאװ ,טײקדליװרוא ןופ ״ערה־רצי״ םעד טימ ,ךיז טימ ,ףיט רעד
 ־ןזרעפ א ןופ עיצאזיליוױצ יד ןפראװפיורא לירבעג םעד ףיוא זומ ןוא לירבעג

 — לדײמ ןגגױ ןופ גנאזעג םוצ ןוא ןיװגנעפ ןופ ףור םוצ יוזא טגאז רע הגב

 .ןעגנאװצ ןוא םעלק ןײמ ןיא ךימ טנאמרעד טאה עדײב ריא
 ,טניריבאל־רעטרעװ א ךרוד ,ןבעל עצנאג׳ס טשינ ךיא באה

 ,ןעגנאלרעד ײרשעג־םורב ןטםפיט םענעי זיולב טלאװעג
 .טניװ םעד ףיוא ןוא ןוז רעד וצ ןםאגעצ ײרפ טאה ריא םאװ

 ־םורב״ םעד ןגעװ םעלעיעל .א ךיוא טגניז ,״םי םײב״ היל רעדנא ןא ןיא
 — ״ײרשעג

 ,ןםײהעג טאה הנבל יד יװ ןפראװעגרעדינא טשינ ךיד באה ךיא

 הײר עגולק טימ טירט ענײמ ןטסאמעג ראנ

 טירט םנעמעװ ,םעד ,זדנוא ןיא רעקיטאנול םעד ןשיװצ חוכיװ רעד טא
 קיטנעק זיא ,רעגריב ןרעטכינ ןופ טירט ענעטםאמעג יד ןוא ,טנעאנ־הנכס ןענעז
 ןיא ״זאטםקע״ ןשיטארע םעד רעביא טזאל רע .םעלעיעל .א ןופ רעדיל ךם א ןיא
 ענעטםאמעג טימ ךיז טגניזראפ ןײלא רע ןוא ׳ןביוט יד וצ — םיברה תושר

 — תורוש עטמאצעג ןיא טירט

 .טינארג רעד טמעטא טײקלוד־טסוגיוא טימ

 ,טדימשעגנײא ,סמערא עטראה ,עםײה ןיא

 — ריפמאװ ןקינײטש םעד ןופ ךיז ךיא םײר
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 — רילאקײולב סלמיה ןטײװ םוצ גיוא׳ם יװ

 .ריד וצ

 ׳םעלעיעל .א ןופ טקעפםא רעטדערעגמורא קראטש וצ טשינ רעטצעל רעד
 טאהעג שאוהי טאה ךעלכארפש ןײר .דײ רעשיכ״גת ןוא טסילאראמ רעד זיא ןפאש
 רעשירעפארטש רעד רעבא ,םעלעיעל .א טעאפ םעד ףיוא העפשה עקראטש ראג א
 .גנארד־גנופאש ןײז ןופ לײט א ןעװעג ךיוא טײהרעגנױ ןיוש זיא רעריזילאראמ

 רעמ ׳רע זיא — ״ךיא ןוא עקירעמא״ — עמעאפ רעשיפארגאיב רעגנאל ןײז ןיא
 טקערש רע .רעגאז ,טםילאראמ ,רעפארטש א ןפא ׳רעדיל ערעדנא ךס א ןיא יװ
 רעדיל ערעגנײ ענײז ןיא .דיל ןײז טימ ןענרעל ןופ ,קיטקאדיד ןופ פא טשינ ךיז
 רעדא ,(״טײל עקיטכאנטעפש ײרד״) ״קוק רעקיטײז״ א יװ ןעמוקעג דײ רעד זיא
 ־םאל טימ שזדאל זיולב טקירבראפ סאװ ,״עינראפילאק ןיא תבש״ גנאזעג ןײז יװ

 — םעלעשזנא

 קנאדעג ןוא דמאז ןופ גרעב עכיוה
 .שזדאל ןוא סעלעשזנא־סאל ןשיװצ ןעײטש

 .טימעג ןקיזיורב ןוא ןדניא עקישױר ןופ תומוהת עפיט

 ,ןעהעש־תבש עליטש ײז ןשיװצ ןגיל
 .טרעדנוהראי ןבלאה א רעבירא םולש ךיז ןביג סאװ

 ־דיי״ ןגעװ ראלק סעלעיעל .א טדער ״ךיא ןוא עקירעמא״ עמעאפ רעד ןיא
 ןופ ,קידמוצמצ ןוא ןײש רעײז טגאז ןײלא רע יװ ,עמעאפ א זיא׳ס .״רענאקירעמא
 דיל םעד ןיא ןרעה רימ .״קירוצ ילפ ןגנוי א ןיא לגײפ עטלא — סעיצאטידעמ״ —
 ןעמעג רימ ,״יובעג־טלעװ ןוא רדם־טלעװ ,טכאמלא״ ןופ רעטאלפ ןזעיגילער א
 ,טגאז סעלעיעל .א װו ,עמעאפ רעד ןופ תומילש ענעריוװשעג סעםעלעיעל ףיוא

 רע יװ ,ןזרעפ עטצופעגמוא טימ אקװד ןוא — טריזילאראמ ,טנרעל ,טפארטש
 ־ רעטרעװ עטלײשעגפא ,טײקטמאצעג רעײרפ ןופ געװ ןטירד א ןבילקעגםױא טלאװ

 רענאקירעמא ןיב׳כ ,ברעמ ןיב ךיא ,חרזמ ןיב ךיא
 .םנײא עדײב ןוא דײ א ןיב ךיא יװ גאלשצראה ןבלעז םעד טימ

 .רענאב רעדנא יצ אזא :טשיג ןלײט ןטולב ענײמ

 .סנײמעג ,סכײר ,לפש יצ ךיוה ־ טשינ ןלײצ ןרערט ענײמ

 זיא ״ךיא ןוא עקירעמא״ ךוב עײנ ׳םעלעיעל .א זא ,טגאזעג רעירפ באה׳כ
 ראפ .טעאפ ןצנאג םעד םיורא רע טגנערב עיגאלאטנא ןא יװ ןוא עיגאלאטנא ןימ א
 םאד ןוא גאט םעד שממ קנעדעג ךיא לײװ ,ךוב א יװ רעמ יאדװא םע זיא רימ
 יד ךרוד ןראװעג ןבירשעגנא זיא דיל ערעדנוזאב םעדעי ןעװ ,דײרפ יד ןוא ראי

 .עיזעאפ רעשידײ רעד ןיא טירט ערעזדנוא טרעטנענעג ןבאה םאװ ,ראי 45
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 לגיפש והיעשי

 ,(ביבא־לת ,גאלראפ־ץרפ .ל .י) — ״קירב יד״ — ןלעװאנ ךוב ןטםײנ םעד ןיא
 יד ןשיװצ זיא ׳ןבעגעגסױרא טאה לגיפש והיעשי רעלטסניק־עזארפ רעד םאװ
 סאװ ,גנונעכײצראפ־גנומיטש ענײלק א ןאראפ ןעגנולײצרעד ערעגנעל ןוא עצרוק
 םקעז ערעםאװ גנונעכײצראפ יד טלאה ןצנאג ןיא .״גרעב יד ןיא ןביורט״ טסײה
 ןקיטראנגײא םעד ןופ קיגאמ רעד וצ לםילש רעטםעב רעד זיא יז רעבא ,ןטײז
 טםײרט עטעװעטארעגפא קנופ א יװ ןזיװאב זדנוא וצ ךיז טאה םאװ ,טסירטעלעב
 ־רעד ןצכעז ןופ טײטשאב ״קירב יד״ ךוב םאד .״אטעג תוכלמ״ — ךוב ןײז טימ
 רעד װו ,לארשי תנידמ ןיא טעשעג גנונאפש עשירעלטםניק רעײז ןוא ןעגנולײצ
 ־עלטסניק גאז׳כ .םוטנדײ ןשיליופ ןופ ןברוח ןכאנ ץרוק טצעזאב ךיז טאה רבחמ
 ־אט םלגיפש והיעשי ןופ ןמיס רעטסקיטנאק רעד זיא םאד לײװ ,גנונאפש עשיר
 ערעסערג א רעדא גנולײצרעד א סנײז םורא טבעװ םאװ ,גנונאפש יד .טנאל
 ,טפול רעשירעלטםניק רעד ןופ ראנ ,טײקנעעשעג א ןופ טשינ טמאטש ,עלעװאנ

 .טריראב טםירטעלעב רענעטלעז רעד סאװ ,ץלא טליהעגמורא זיא ריא טימ סאװ

 ,טימרעד טנאםערעטניא זיא ״גרעב יד ןיא ןביורט״ גנולײצרעד עצרוק יד

 טלאװעג ךיז טאה רע .טימעג ןטכײל ןיא ןבירשעג יז טאה לגיפש והיעשי םאױ
 .ףוס ןזיב טנאפשעג רענעייל םעד ןטלאה ןוא לאירעטאמ ןײז טימ ןאט ליפש א

 ךיז טזײװאב םאװ ,טסאג א ןוא גרעב יד ןשיװצ ורפא ןיא שטנעמ רעמאזנײא ןא
 ־עגסיוא קראטש ןטלאהעג יז טאה פאק םעד״ ,טײקמאזנײא רעד ןיא גנילצולפ
 א טימ ,עכעלניורב־ףראש ןעװעג ןעגעז ראה עריא ,ןײג ןתעב ךיז ראפ טקערטש

 .״דלאג טקינײרעג ןופ ץנאלג
 ־עראװ טרעװ גנורעטנענרעד יד ןעװ ,גנולײצרעד רעד ןופ ףוס םוצ טשרע
 רע זיב רעבא .ץאק — א זיא טסאג רעד זא ,סיוא רענעײל רעד טניפעג ,רעמ
 .רוטאינימ ןיא תולעמ עםיורג ענײז עלא רבחמ רעד סיוא־טליפש ,סיוא םע טניפעג
 ךיז טגניז יז ,ךעלריראב שממ טרעװ טפאשדנאל־לארשי א ןופ טפול עצנאג יד
 ־וצנא יוזא יװ רעטרעװ עטםניד יד טגאמראפ לגיפש והיעשי .רענײב יד ןיא ןײרא
 ־מוא םאד ןפאש םעלא םעד םורא ןאק רע ןוא גנוגעװאב ,טכיל ,טפול ןעלזניפ
 ־אב ריא רעדײא .ךאז רעטריראב־שיזיפ רעדעי ןיא םיא ראפ טגיל םאװ ,עלאער
 ־בײה א םע רע טיג ,טכײרגרעד םע טאה רעבײרש רעד יוזא יװ ןפאכ וצ טזײװ
 ־מיםראפ טרעװ םע ןוא ןראװעג טלײצרעד טושפ יוזא זיא םאװ ,ץלא רעביא ףיוא

 .חוכ ןעמײהעג א טימ טריזילאב
 זיא רע .לאמ א טימ סנראג עכעלטע ףיוא טניװו רעלטםניק רעםיורג רעדעי
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 ןײז ןיא ןזיװאב ןיוש זדנוא טאה לגיפש והיעשי .רעכעה ךאנ ןוא רעכעה ,ךיוה
 ןליהמורא ײז ןעק רע יװ ׳ןדאזיפע־קילגמוא טימ ןאט ןעק רע םאװ ,״אטעג תוכלמ״
 ,שינעעשעג עשירעלטםניק א ךעלטײז עכעלטע ןופ טכאמ סאװ ,טפול רעד טימ

 טזײװאב ןעגנולײצרעד ןצכעז יד ןיא .ךעלדײמראפמוא ןוא לאטנעמונאמ טרעװ סאװ
 ־עגרעביא ,ןעגנובאגאב עשירעלטםניק ענײז עלא טימ רעדיװ לגיפש והיעשי ךיז

 .ןדאב ןקידלארשי ןפיוא טצנאלפ
 יד .דראמ א טימ ךיז טקידנע ״גרעב יד ןיא ןביורט״ גנולײצרעד עצרוק יד
 ־ראפ ןעמוקעג זיא סאװ ,שינעפעשאב םאד .עקרעשטשאי א ףיוא טסערפ ץאק
 ־טמולחראפ יוזא ןוא זעיצארג־ךעלטפאשנדײל יוזא זיא ןוא טײקמאזנײא ןבײרט
 ןענעײלוצרעביא ראפרעד ךיז טניול סע .ןירעדרעמ עקיטליגכײלג א זיא ,ךעלב־ל
 לײװ ,גנולײצרעד ענעבירשעג ,טימעג ןרעטכײל ןיא ,ןוא עצרוק יד לאמ עכעלטע
 ןופ לאנעםרא ןצנאג ןײז רעלטםניק רעד זדנוא ראפ טנפע קידװעליפש טעמכ
 1930 ןיא ןוא טעאפ א יװ ןביוהעגנא טאה לגיפש והיעשי .ןטײקכעלגעמ עסיורג

 ןעק׳ם .״ןוז רעד וצ םינפ ןטימ״ — רעדיל ךוב א ,ךוב טשרע ןײז ןענישרעד זיא
 ןוא ןשטנעמ ,ןכאז וצ רענייז גנאגוצ רעשיטםימ רעד ךיז טמענ ןופרעד זא ,ןײז
 סאד ןעמ טאה ,רעדיל ךוב םעד ךאנ ,רעטעפש ראי ןײנ ןצנאג ןיא .ןשינעעשעג
 וצ םינפ ןטימ״ .ןוז רעד ןגעקטנא ןטלאה טנעקעג טשינ רעמ ןיוש םינפ עשידײ
 רעטעפש ראי ןײנ רעבא ,טעאפ ןגנוי א ראפ ןעמאנ־ףיורא־גראב א זיא ״ןוז רעד
 ־קילגמוא רעזדגוא וליפא סאװ ,שינרעטצניפ א ןיא טרעגלאװעג ךיז רע טאה

 .ןעמולחנא טנעקעג טשינ טאה קלאפ טװתפעג
 ,1947 ןיא ןענישרעד זיא םאװ ,״אטעג תוכלמ״ ךוב ןשיראעטעמ םעד ךאנ

 רעדיל ךוב א טכעלטנפעראפ רעדיװ רעטעפש ראי ייװצ טימ לגיפש והיעשי טאה
 עגנױ םאד ןעװ ,טכיל םעד ןשיװצ .״טכיל זיא ןראװעג ןוא״ — ןעמאג ןרעטנוא
 ־ראפ םענעגנאגעגפיוא םעד ןוא ןוז רעד ןגעקטנא ןענאטשעג זיא טעאפ ןופ םינפ
 ־עזארפ םעד ןופ קילב רעד ךיז טלפאצ ,גנוקיליטראפ רעד ךאנ טכיל ןטמעש
 רעד ןיא סניוזא טגיל םאװ ,ןדײשאב וצ טכוז סאװ ,לגיפש והיעשי רעטסײמ
 ־עעשעג־טכיל ײװצ עקיזאד יד ןשיװצ ןכאז ןוא ןשינעפעשאב ,ןשטנעמ ןופ טלעװ
 עגראק יד ןוא ןביולג ,גנונעפאה ,ןוז רעד וצ גנארד רעכעלריטאנ רעד ־ןשינ

 .טרעשאב זדנוא זיא םאװ ,ןבעל טעװעטארעגםיורא לסיב א ןופ טסײרט

 ןיא טעאפ רעד ןײז וצ טרעהעגפיוא טשינ לאמ ןײק טאה לגיפש והיעשי
 רע ;םאמ יד ןפאכוצרעבירא טשינ יװ טארוקא טםײװ רע רעבא ,עזארפ ןײז
 ־כיר םאד .ןגארטראפ ןעק קרעװ שיטםירטעלעב א טײקשיטעאפ לפיװ טײטשראפ
 זיא טבײרש לגיפש והיעשי םאװ ,גגולײצרעד רעטסנעלק רעדעי ראפ טראװ עקיט
 טימ ןוא ןײז םענעפאשעג־שירעלטסניק ןטימ טקיטכעראב טרעװ ץלא .קרעװ —
 א ןופ דוס רעד זיא םאד .ןײז טנעקעג טשינ טאה שרעדנא זא — ןופ חוכ םעד
 וצ ןענעכערוצ םע זומ ןעמ ןוא ךיז ראפ ךאז א יװ ןריטסיזקע ןא טבײה סע .קרעװ
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 סאװ ׳ץלא ןופ לײט א טרעװ קרעװ שירעלטסניק תמא ןא לײװ ,אד זיא םאװ ץלא
 .ןגאמראפ רימ

 ךוב ןטסײנ םעד ןיא ענײז ןעגנולײצרעד ןצכעז יד ןוא ׳קרעװ טפאש לגיפש
 ענעדישראפ ןיא ןראװעג ןבירשעג ןענעז ײז שטאכ םאװ ,קרעװ ןענעז ״קירב יד״
 ׳קירב א ףיוא יװ ןײג ײז ףיוא ןעמ ןעק ,לארשי תנידמ ןיא ןבעל ןײז ןופ ןראי

 .ןבעל ײג א וצ טריפ םאװ

 ז קירב יד טריפ ןעמעװ רעבא

 טריפ םאװ ,קירב רעקידמיםינ רעד ןופ דוס רעד זיא ןעמעװ רעקיזאד רעד
 ןײרא ןענעז סאװ ,ןשטנעמ יד רעביא טגנעה טכיל קידרבדמה רוד .גנוזײלרעד וצ
 ־קילגמוא ןא ןופ דניז יד ראנ ,דניז ענײז טשינ ,טימ־טפעלש רעדעי .דנאל ןיא
 לאמ ןײק ןעק׳מ םאװ ׳טײקטבעלעגכרוד־טשרע ןופ םידחפ יד טימ ,טלעװ רעכעל
 רעד .ןזײלרעד טשינ לאמ ןײק רשפא ןעק ןעמ םאװ ןוא ןענײװסיוא טשינ ךיז ןופ
 רעיורט א רעבא ׳קלח ןײז טגנערב ןוא קירב רעד ףיוא טײג רבדמה רוד רעײנ
 רע .ןבעל םעײנ ןופ ןרעװ טקיטעזעג טשינ םיא טזאל ןוא רדסכ םיא טלבאנש
 עלופ יד זיא רעדגיק ענײד ראפ ראנ ,ריד ראפ טשינ — דוס א ןײא םיא טמיור
 וטםראט — רשפא — ןוא ןרעוו טסײרטעג טשינ רעמ ןיוש טםנעק וד .טםײרט

 .תונורכז ענײד וצ טפאשײרטעג־גנאװצ תמחמ ,ןרעװ טםיירטעג טשינ רעמ

 ־לעפאב־ײנ סלגיפש והיעשי ןופ שטײט רעשירעפעש רעד ךרע ןא זיא םאד
 רעטצעל רעד ןיא .גנוזײלםיוא ןופ קירב רעד ףיוא קידנענאפש ,טלעװ רעטרעק
 יד .ןליופ ןופ טילפ רעגנוי רעד טעגרהעג טרעװ ״קירב יד״ ךוב ןיא גנולײצרעד
 ,ןשיגעמור םעד ׳רענאקאראמ םעד ןדניבראפ טעװ יז ,ןרעװ טיובעג טעװ קירב

 זומ קילגמוא ןא רעבא .ןדײ עלא — רענמית םעד ,ראםעפארפ ןשישטײד םעד
 גרעב־לארשי יד ןיא וליפא טעז םאװ ׳ןליופ ןופ דײ רעטעװעטארעג רעד .ןעשעג
 ־רעד טרעװ ׳ןרעגאל יד ןיא םונהיג םענעגנאגעגכרוד ןײז ןופ שזארימ־ןײפ םעד
 ,דײ ןשיליופ ןופ גנונעפאה עײנ יד טגארט בײװ ןײז .טעברא־יוב רעד ןיא טעגרה

 יד ןעיוב םײב טיוט ןײז .ןרעװ טעװעטארעג טשינ ךעלרעניא רעמ ןעק םאװ
 ־עמוקעגנײרא םעײנ םעד ןופ ׳קירב רעד ףיוא גנאג רעשילאבמיס רעד זיא קירב

 .רבדמה רוד םענ
 רעד ןופ טאמארא םעד טריפש ןעמ !טיובעג טרעװ קירב יד קיטכערפ יװ ןוא
 עשוהי יװ ,גרעב ענעמונעגנײא ןשיװצ טפול רעײנ א ןופ רעטאלפ םעד ׳דרע
 ןגארט םיטבש עשידײ עגעדישראפ יד ןוא ,םיטבש יד טימ ןײרא םאװ ראנ טלאװ

 .לטעבגארט א ףיוא רעדורב־דײ ןשיליופ ןטיוט םעד

 ־רעד עטשרע יד .ךוב ןופ ףוס ןוא בײהנא ןשיװצ ןגיל ןעגנולײצרעד ןצרעפ
 ןופ גנאג רערעװש רעד .״שריה רעקידנעילפ רעד״ — רבחמ רעד טפור גנולײצ
 ׳ןליופ ןופ םיורא ךיז טעװעטאר דײ רעשיליופ א .ןא ךיז טבײה גנוײרפאב רעד

100 



 םעמעט עטײרג ףיוא

 א ןופ תועשר ןוא החיצר דעלטשער יד םיא וצ ןעשעג ץענערג רעד ףיוא רעבא
 ןליװ רעטכעװ־ץענערג יד .ןדײ ןעגנערבמוא ןרעלטיה ןפלאהעג טאה סאװ ,קלאפ
 רעבא ןיוש זיא ןברק רעד .טנעה עקידהחיצר יד ןופ ןברק רעײז ןזאלסיורא טשינ
 טמוק רע ןוא טא זא ,גנונעפאה רעד טימ טכײלגעגםיוא הײ רעטכײלגעגםיוא ןא
 ,ךיז טשרעהאב רע ,גנוזײלרעד יד ןרילראפ טשינ ליװ רע .דנאל ןטגאזעגוצ ןיא

 טבײה גנולײצרעד יד .םענײז פאלק־ץראה ןדעי טײקבארג טימ ןריראב םיחצור יד
 שריה ןקידנעילפ ןשילאבמים םעד ףיוא טבעװש יז זיב ,רעכעה ןוא רעכעה ךיז
 ןענאק רע טעװ יװ רעבא ,טעװעטארעג ךיז טאה דײ רעד .לארשי תנידמ ןופ
 ןופ ,דחפ ןקידנטײלגאב ןטצעל םעד ןופ ןוא ראמשאק ןופ ןעװעטאר ךיז ךעלרעניא
 ־עגנײא ןראי רעטרעדנוה יד — םינכש עכעלרעדרעמ טימ ןבעל ןראי רעטרעדנוה
 ןײג טעװ דײ רעד ? גנוזײלרעד ברע — קערש ןופ העש עכעלטע ןיא טרעמאלק
 םעד ןופ ליורג־םענעסעגראפ־טשינ־לאמ־ןײק םעד טימ רעבא ׳קירב רעד ףיוא

 .ןראי עכעלנײפ ערעזדנוא ןופ דײ־רבדמה־רוד םעײנ
 וא־ןעמוק סאװ ,עמאמ־עטאט עטעװעטארעג עטלא קירב רעד ףיוא ןעײג׳ס
 גנולײצרעד רעקיטכערפ רעד ןיא רעטכאט רעגנױ רעד וצ ןוא םעדײא ןגנױ םוצ
 ־עבעל ,ןשינעפעשאב ןיא טלגיפשראפ טיוט רעד טרעװ םוטעמוא .״סעקשארומ׳,
 יװ ןא ןעמוק ײז .סעילפאטראק עטיוט וליפא ,לגײפ ענעלאפעג ,סעקשארומ עקיד
 ,תאלוח רעטראפשעגפא ןײז טימ רענײא רעדעי ,לגײפ יװ ןבראטש ןוא םעקשארומ

 .דמערפ דעשידײ א ןיא בײװ ךעלטםירק א ,טײקנארק־טולב א ,ץראה קנארק א

 ןשיװצ דנוב רעד ןפאשעג טרעוו׳ם ןוא דרע רעײנ רעד ףיוא טבראטש דניק א
 הרע רעקירעיורט רעד ןופ טײקילײה רעד ןוא ןעמאמ רעטרעיורטראפ רעד

 קירב עקידעבעל יד רעבא הרע רעײג ףיוא טיוט רעד טצארפש םוטעמוא
 ,םארטש־ןשטנעמ ןקיזאד םעד רעביא .ןבעל ײנ וצ דאפשפא םעד םיוראפ טגארט

 רעד טימ הנאל םעײנ ןיא ןראי עטקירעיורטראפ ליפ יוזא טפעלשראפ טאה םאװ
 החפ ןופ טײקכעלדײמראפמוא יד טרעטאלפ ,ןבעל ײנ א וצ גנוקיטכעראב רעלופ

 הײרפ עלופ יד ןייגפיוא לאז׳ס ידכ ,ןײגראפ ןוא ןבראטש זומ סאװ
 ,זדנוא ןגײצרעביא וצ םירישכמ עשירעלטםניק עלא טגאמראפ לגיפש והיעשי
 ןײז ראנ ,רבדמה־רוד רעד זיא דײ רעטלא רעד טשינ .ןײז זומ ןוא ףראה יוזא זא
 טנאפש רע רעבא הנאל ןיא ןײרא זיא רע האמשאק רעטבעלעגכרוד ץיז החפ
 םע טליפש ריא םורא ןוא ריא רעטנוא סאװ ,קירב רעקידנעײגרעד טשינ א ףיוא

 .טײקיבײא רעקידעבעל א ןוא ןבעל טימ

 ןעק׳מ םאװ ,עצנאג ךעלטײז ,ןלעטש עשירעטםײמ ערעדנוזאב ךוב ןיא ןאהאפ
 ־רוטאנ ,ןושל ןופ קרעװרעטסײמ ערענעלק ערעדנוזאב יװ ןענעײל ןוא ןענעײל
 העטרעװ עטראפעגפיונוצ ןופ קיזומ עשיגאמ ,רענעטבלאה ענעפאשעג ,גנורעדליש
 טימ דרע רעטנוזעג ףיוא םיפ עדײב טימ טײטש לגיפש והיעשי רעקילאבמיס רעד
 טימ ךײלג זדנוא טזײװ רע ראנ ,ןטעטילאער ףיוא ץלא טיוב רע ןוא םישוח עלא
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 ןײטשטאלג בקעי

 א טגאמראפ טעטילאער עקידממוד יד זא ,טײקידװעגײצרעביא רעשירעלטםגיק
 .הריתי המשנ א וליפא ןוא המשנ

 יװ זדנוא ןזײװ םאװ ׳ןלעװאנ עשירעלטסניק ןופ גנולמאז א זיא ״קירב יד״
 טבוז ןוא קירב ץיז ףיוא ןײלא טנאפש ״אטעג־תוכלמ״ ןופ טםירטעלעב־טעאפ רעד
 עטקעמראפ־טשינ־לאמ־ןײק טימ ןדאלאב ץראה א ןוא םינפ ןטרעטיצראפ טימ

 .דנאל ןשידײ ןופ ןוז עקידנלײה יד תונורכז

31.1.64 
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 שטיװאר ךלמ

 ןא ךיז טדניצ םע װו ,לרדח ץילק רעדנוזאב א ןגאמראפ סאװ ,ןטעאפ ןאראפ
 אזא טימ רעדאי ,עיצאריפםניא ךעלנײװעג טפור ןעמ םאװ ,םרעײז לפמעל סאד
 םיורג ןיא דיל רעײז ןבײרש ײז ןוא ,שדוקה חור — יװ קורדסיוא ןשיקנערפטלא
 טלאה רע ןוא רעקינײװ ןוא רעקינײװ טרעװ טעאפ רעגײטש רעד טא .חודדובתה
 ,ןגאז ןעמ ןעק ,רע זיא םלועה תומוא יד ײב .ןצנאג ןיא ןדניװשראפ ײב דלאב ןיוש
 ערעײז ןופ רעריפ ןענעז םאװ ,ןטעאפ עכלעזא ײב ןעמ טלאה ײז ײב .אטשינ דלאב
 ןטעאפ עשידײ .ןטאמאלפיד עלענאיסעפארפ וליפא ןוא טײלטאטש עצנאג ,תוכולמ
 זיולב ךיז ןענעז םאװ ןוא ןטעאפ ענײר ךיז ןפור םאװ ,עכלעזא ןאראפ איי ךאנ ןענעז
 ןאטעגםיוא ײז ןענעז תוריד ערעײז ןיא .עיזעאפ ןופ רוהט בהז עמאס ןטימ לפטמ
 ןטמיטשאבמוא ןא ויא םואוקאװ םענעפאשעג םעד ןרימילבוס וצ ידכ ׳ץלא ןופ
 רעשיטעאפ רעד ןיא ,לרדח ןטרעדנוזעגפא ןיא ןײרא ײז טביירט םאװ ,רעטיצ
 טצלעמש ןוא עיזעאפ ןופ דלאג םאד ןא טדניצ שדוקה־חור רעד וװ ,עיראטאראבאל

 •םע

 ־נגעװרעביא־טײװ יד רעטציא ןיוש ןענעז ײז ןוא ןטעאפ ערעדנא רעבא ןאראפ
 ןוא םאג ןיא וליפא ןוא םירדח ערעײז עלא ןיא ןטעאפ ןענעז םאװ ,טײהרעמ עקיד
 ,ײז וצ ןםײרנײרא ךיז לאז יז זא ,םאג רעד וצ רעטצנעפ ןוא ריט אקװד ןענעפע ײז

 דיפקמ טשינ ןענעז ןטעאפ עכלעזא .ךיז וצ ןעלמוטניירא ייז לאז ,םאג יד ,יז ןוא
 ־ראה יד ,ץלעמשוצ סעד ביל אקװד ןבאה ײז ,עיזעאפ ןופ דלאג םענײר םעד ףיוא

 ײז סאװ ,ןטעאפ ןענעז ייז .ןלאטעמ עלעבאנ רעקינײװ ערעדנא ןופ טײקטעװעט
 לםיב א ,ךיז טײטשראפ ,םאמ א טימ ,דיל ןיא ןיירא ךיז טסייר׳ם זא ,טשינ טרא
 םעטא רעד ןײרא ךיז טפאכ עזארפ רעײז ןיא ןעװ ,טשינ טםירדראפ ײז ןוא ,עזאירפ
 םעד ןריזיריל וצ טשינ ידכ ,ךיז טײטשראפ ,םאמ א טימ ךיוא — עיזעאפ ןופ

 .טײקיגנאזעג ליפוצ טשינ טגארטראפ םאװ ,ףאטש

 ןײק זיא ןוא טשינ זיא םאװ ,טעאפ פיט ןטײװצ םוצ טרעהעג שטיװאר ךלמ
 ןוא דוהי טעװארפעג טאה םאװ ,טעאפ רעטרעקלאראפ ןײק ןעװעג טשינ לאמ
 ךײלג ,ןזיװאב ךיז טאה רע ןעװ ,טנעמאמ ןטשרע ןופ זיא רע .טײקטרעדנוזעגפא
 ןוא זאנפיהטםבלעז א טימ ןוא רעלטסניק ןשידײ א ןופ תוחילש א טימ ןעמוקעג
 רע זיא ןעמוקעג ןוא ןןקריװ טראװ ןײז טימ ליװ רע זא ,טײקטבײלגעגנײא־ךיז
 ־נארא שרעדנא ׳ןלעטשוצרעביא סעפע טרעשאב זיא םיא זא ,ןביולג םעד טימ
 ןכעלטעגראפ קיטײצכײלג רעבא ,ןענעקײלראפ ךם א ־ןעױברעביא וליפא ,ןרישז

 .שטנעמ ןוא שטנעמ ןשיװצ גנויצאב יד
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 ןייטשטאלג בקע

 ראפ טײטש רע ןוא ,טעאפ־רוהט־בהז רעד ןעװעג טשינ לאמ ןײק זיא רע
 ־נאטס־דלאג םענעגײא ןײז טאהעג קידנעטש טאה סאװ ,רעלטסניק א יװ זדנוא
 .לוחה־חור ןוא שדוקה־חור ןופ רעבײרש א ,םאמ־טאראק ענעגײא ןײז ,טראד
 ־עטיל ראי קיצפופ עלופ ןופ לבױ־גנופאש ןײז וצ ,ןשטיװאר ןגעװ ןבירשעג באה׳כ
 שימראפילאפ ןײז טימ ןעװעג ןםיוא זיא שטיװאר ךלמ לייוו ,טביזפיוא רעשיראר
 ןײז טימ ײם ,ןראװעג םע זיא רע ןוא — גיהנמ רעשירעלטםניק א ןײז וצ ,ןפאש

 .ןבײרש ןײז טימ ײם ,ןבעל
 עיפארגאיב רעד ןופ רעגערט רעד טאה ײז רעביא םאװ ,םעיפארגאיב ןאראפ
 סעצײלפ יד ףיוא ךיז ןבײרש ײז ,ןעשעג םעיפארגאיב יד .טשינ הטילש םוש ןײק
 ,ןטײקגעעשעג עטכירעגמוא עלא וצ רעטנוא ךיז טפראװ ןוא טבעל םאװ םעד ןופ

 טרעטםײמאב טאה שטיװאר ךלמ .םיא ףיוא ןעגנירפש ןוא םיא ףיוא ןרעיול סאװ
 ־ארגאיב עטםמיטניא עמאם יד ,םיא םורא עכעלנעזרעפ םאד .עיפארגאיב ןײז
 — סגטםקיצניװ ,ןפאשעג טשינ ביוא — ןײלא רע טאה ,ענײז ךעלטעלב עשיפ

 ןפלאהעג ןײלא סנטסײמ רע טאה ״ןבעל ןײז ןופ ךוב־השעמ״ סאד .טריטקאדער
 ךיא ןעװ .טײרגוצ א ,ליצ א טאהעג קידנעטש טאה טײקטאוױרפ ןײז .ןטכארטוצ
 טלאװעג רע טאה ,1930 ןיא לאמ ןטשרע םוצ ןשטיװאר טימ טנגעגאב ךיז באה
 רעמ זיא רע רעבא .רעטלאהכוב רעטוג א רקיע רעד זיא רע זא ,ןסיװ לאז ךיא
 רעקיניזטםװואב רעד ,ןבעל ןײז ןופ רעטלאװראפ רעד זיא רע .רעטלאהכוב א יװ
 ןוא טיבעד םענעגײא ןופ רעריטנעירא רעד ,עמריפ רענעגײא ןײז ןופ ףעש

 .טידערק
 ,ןקעװצ עשיטקארפ ראפ טשינ ןעװעג דימת רע זיא רעטלאהכוב רעבא

 רע .ןליצ עשיטסילאעדיא טאהעג טאה טײז עשיטקארפ יד — טגאזעג רעסעב
 טשינ לאז םע זא ,ןפמורשעגנײא ןוא טריזימאנאקע ןבעל שיטקארפ ןײז טאה
 ,םוםקול ביג וײװאד ,בה־בה ןעײרש טשינ לאז םע זא ,ליפ וצ םיא ןופ ןרעדאפ

 ־נעמיטנעם ןוא עקידנענאמ ביג ,הבחרה ביג ,ףיוז־ןוא־םערפ ביג ,ןטראפמאק ביג
 ,שטנעמ רעלענאיצאמע ןא ךות ןיא זיא שטיװאר .טייקשילאכראירטראפ עלאט

 םאד ןרעדאפ םיא ןופ לאז ןבעל ןײז זא טזאלרעד טשינ לאמ ןײק טאה רע רעבא
 םעיצאמע ענײז ןופ רעטלאהכוב רעד ןעװעג זיא רע .שײלפ ךעלרעגריב עלעטנופ
 .שטיװאר ךלמ ןרעװ וצ געװ ןפיוא טרעטשעג םיא טאה סאװ ,ץלא טרינימילע ןוא

 זיא ,ןײלא רע ןײז וצ ךיז טלגנאר םאװ ,ןיבר ןגעװ עלהשעמ עשידיסח םאד
 ןוא ץכעלאש ןפראוװצפא יוזא יװ טםװועג טאה סאװ ,ןשטױואר ףיוא ךעלדנעװנא
 ־נוא טאה רע זא ,טגאזעג באה ךיא ןעװ טנײמעג ךיא באה םאד .ךיז וצ ןײגרעד
 ףיוא ןטלאװ ןוא ןטלאש טזאלעג טשינ ריא טאה רע .עיפארגאיב ץיז טגאזעגרעט
 וצ ןעװעג ןשטיװאר ײב דימת זיא ןובשח רערעכעה רעד ןוא ,ןובשח ןרעכעה ןײז
 עטגערפעגפא ןופ טײצ רעזדנוא ןיא זא ,ןענאטשראפ טאה רע .ךיז וצ — ןײגרעד
 טימ ןוא םישעמ טימ ץלא ךאנ ןעמ זומ ,ןטרעװ עטנקײלעגפא ןוא סכורע־ןחלוש
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 עקיטײצטנײה ערעזדנוא ןענעז סאװ .ץנעטסיזקע רעזדנוא ןקיטכעראב תװצמ
 ןופ ןרעדיוש עםיורג ןוא ןדײרפ ענײלק עלא יד ךרוד ,שטנעמ ןוא דײ יװ ,ןטאבעג
 רעזדנוא ןופ םישעמ יד טכוזעג טאה שטיװאר י רעקילדנעצראי ערעזדנוא
 םעד ןעניפעג ןעמ ןעק רעכיב קיצנאװצ ןוא עכעלטע ענײז ןיא ןוא רוד ןשידײ
 טזאלעגרעביא טאה רע םאװ ,ןרופש יד ךיוא ןוא ןבעל ןשידײ ןיא םענײז גנאג

 .ןבעל ןשידײ ןפיוא

 ןײז .ןביולג ןקידבױח א וצ רענעקײל א יװ טבײלגרעד ךיז טאה שטיװאר
 טײקטײרג ןײז .עיגילער ןופ רעטיצ םעד טגאמראפ קלאפ ןשידײ םוצ טפאשביל
 רע .הדובע — םיא ײב זיא ,רעײט טלאה קלאפ עשידײ סאד םאװ ,ץלא ןעניד וצ
 ןימ םעד ןריזילאעדיא וצ ידכ ,תוריזג רעשיטקאהפ א וצ טבײלגרעד ךיז טאה
 ןופ טײקכעלגעט־גאט רעד ןיא ןײלא ךיז ךרוד ןםיורג םיא ןענעק וצ ,שטנעמ

 .ץנעטםיזקע רעשידײ

 ןיא ,טבײרש שטיװאר ךלמ םאװ ,ץלא ןיא ןעמ טעז םענײז גנאג םעד טא ןוא
 ענײז ןיא יװ ,טעברא רעשיטםיצילבופ ץיז ןיא יוו ,עזארפ ןײז ןיא יװ ,דיל ןײז
 רעד שטיװאר זיא םוטעמוא .ןטכירראפ ןוא ןלײה וצ ןפור עשיטםיטעלפמאפ
 ־ײנעג דימת ךיז טאה ןוא ךיז טקיטײנ ןבעל עשידײ םאד .תוחילש א ןופ טעאפ
 לאצ א ןגאמראפ רימ .ןטלאטשעג עשירעבײרש עקידנריפ עכלעזא ןיא טקיט
 ־ראפ םעד טימ ךיז רימ ןעײרפ ,ייז קידנלײצ םאװ ,רעביירש עשידיי עקיטכיװ
 ךלמ יװ ןעמאנ אזא וצ טמוק םע זא רעבא .טכארבעג זדנוא ןבאה ײז םאװ ,ןגעמ
 טימ ראנ טשינ ךיז ןעײרפ רימ ןוא רעגנעל לםיב א ךיז רימ ןטלאהראפ ,שטיװאר
 ןײמ ןיא .ךיז — טכאהבעג טאה רע סאװ ,טימרעד ראנ ,םענײז ןגעמראפ םעד
 ,רעבײרש עכלעזא ראפ ןקירבור ערעדנוזאב ןאראפ ןענעז ״ןאקיםקעל״ םענעגײא

 ערעײז ןעעז רימ ןוא רעכיב ערעייז וצ וצ ךיז ןריר רימ ןעװ ײז ןעעז רימ םאװ
 זיולב טשינ ןענעז רעכיב ערעײז .רעבײרש יד וצ וצ ךיז ןריר רימ ןעוו ,רעכיב
 עכלעזא ןופ טרפ ןיא ןוא ןטסאל עכעלשטנעמ ראנ ,סעיםרוקםקע עשירעבײרש

 .ןלוע עשידײ ךיוא — רעלטסניק עשידײ
 ,ןשטיװאר ךלמ טימ טפאשטנאקאב עשירארעטיל ןײמ ןביוהעגנא באה ךיא

 — טענאלפ םעד ףיוא ןבעל רעזדנוא ךרוד לאמ ךס א ןוא ,םיא ןגעק גירק א טימ

 לאמ ןײק רעבא .םיא ןגעק ןגירק וצ ןעמוקעגםיוא רימ זיא ,רוטארעטיל עשידײ
 ןוא םיא ןופ גנוצאש עקיטכירפיוא ןײמ ןראװעג טכעװשראפ טשינ םעד ךרוד זיא

 .רוטארעטיל רעשידײ רעד ןיא טרא ןײז ןופ

 רוטארעטיל רעד ןיא טײקםטוג ליפ וצ זא ,ןעמוקעגםיוא לאמ ךם א זיא רימ
 א רוטארעטיל רעד םע טוט לכה־ךס ןטצעל ןיא ןוא ןםאמ רעטנורא טקנעװש
 ־םטוג עשירעדנעװשראפ עקיזאד יד רעבא טריציטקארפ שטיװאר .טײקםטכעלש
 ,רוטארעטיל רעשידײ רעד ןיא ךאז־השורי א זיא׳ם ,ךרד ןײז זיא םאד ןוא ,טײק

 רעםעב טײקםטוג ןײז טריזינאגרא שטיװאר .ןענעזײר םהרבא ןופ הקיני טיצ סאװ
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 ,ןוא גבודנירגאב רערעםעב טימ ,ןענאקיסקעל ענעגײא ןיא ,ןעזײר םהרבא יװ
 לאמ ךס א עקאט טניװעג רע .עיצאטנעמוגרא רעשידירױ טימ ,טגאזעג טלאװ׳כ
 וצ טשינ טמוק רוטארעטיל רעשידײ רעד רעבא ,ןטנעילק ענײז ראפ םעצארפ םעד

 .ןופרעד טנוזעג שירעלטםניק ןײק
 רעשיטסיצילפמיס םשטיװאר ןצראה םוצ טשינ ןעװעג טפא ךיוא זיא רימ
 טאה רע .ןעװעג םײקמ טשינ לאמ ןײק טאה ןײלא רע סאװ ,עיזעאפ ףיוא קילב
 ־נוא ןופ רענײא זיא רע ןוא ,טײקכעלדנעטשראפ עקיײװצ־לאמ־ײװצ טרעדאפעג
 רעטסײנ ןײז ןיא .ןטעאפ עכעלדנעטשראפמוא וליפא ןוא עשיטםינרעדאמ ערעזד
 ־ײװצ־לאמ־ײװצ ןופ טײװ רע זיא ,״וינב לא בקעי ארקיו״ ,גנופאש רעשיטעאפ
 ןופ טקינײרעג זיא סאװ ,הרוש ןײז ,עיצקיד עשיטעאפ עצנאג ןײז .טײקראלק
 .שיטסינרעדאמ — זיא טײקבעלדליב רעטשײלעג־דלאג ןופ ןוא לוםפ ןשיטעאפ־טלא

 ןוא שרעדנא ׳ןטקודארפ יד — םישעונ ענעגייא ענײז ןענעז עיזעאפ וצ טמוק םע זא
 .םעיראעט ענײז ןופ טרעקראפ טפא

 טאה סע ןוא ןרעדנא ןא םיעכהל וצ א ןטלעז טשינ ךיוא זיא טײקסטוג ןײז
 ׳דעלעקעלפ עכלעזא ץלא ןענעז סאד רעבא .טײקסטכעלש ןופ ץמש א ראפרעד
 עיצארעפא עשיטםאלפ עטסדגימ יד ןוא שטיװאר טלאטשעג סאד ןתמאראפ םאװ
 .טרעדנעעג קראטש טלאטשעג םאד טלאװ ׳ךעלעקעלפ עקיזאד יד ןקיטײזאב וצ

 ־עגםיוא זדנוא ראפ ךיז טאה רע יװ ׳שטיװאר ךלמ רעד ביל זיא זדנוא
 ןוא םעראװ םיא סירגאב ךיא •םישעמ ענײז ןיא ןוא רעכיב ענײז ןיא טקיטלאטש
 ןטנאםערעטניא ןא ןכאמ טנעקעג ןעמ טלאװ תונורםח ענײז ןופ זא ׳םיא גאז
 ־עג טימ שטיװאר ךלמ — רע זיא תולעמ עסיורג ענײז טימ ןעמאזוצ .רעלטסניק

 .המיתה עלופ ןײז ןגארט םאװ ,ראי קיצעביז עטשטנעב

17.1.64 
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 ךאברעיוא םירפא

 ־טסעד ןופ ןוא ,עיגאלאטנא עקידנעבײװצ םניםאב .מ ןענישרעד זיא 1917 ןיא
 ןזיװאב עיזעאפ־טלעװ רעשידײ רעד ןופ לגיפש רעטשרע רעקיזאד רעד טאה ןגעװ
 ךוב טשרע סנעמעװ ,ךאברעױא םירפא טעאפ םעד ןופ רעדיל ײװצ ןפאכוצנײרא
 ךאנ טאה טלאמעד .רעטעפש ראי א טימ ןענישרעד זיא ״ןענאװאראק״ — רעדיל
 אמתסמ ןיוש זיא סאװ ,עיצאראלקעד־רופלאב רעד ףיוא טראװעג לארשי־ץרא
 ײװצ יד ןופ םנייא רעבא ,טײרגוצ ןופ עידאטם רעד ןיא ןעוועג שיטאמאלפיד
 םעד ןיא לקנעב עצנאג סאד טעמכ טפאכעג ךאברעיוא טאה ײז טימ סאװ ,רעדיל
 ןשידײ ןגעװ דיל קיזרעפ־ףניפ א זיא ,עיגאלאטנא םניםאב ןופ גוצ ןטקאפעגרעביא

 ןענעז םאװ ,רעדיל עטםנעש יד ןופ זיא׳ס ןוא דיל ףײר ןוא לופ א זיא׳ס .דנאל
 .לארשי־ץרא ןגעװ ןראװעג ןבירשעג

 טאה ןוא לארשי־ץרא ןײק ןעמוקעג רוחב רעקיראיקיצנאװצ א זיא ךאפרעיוא
 רע זיא עקירעמא ןײק .דנאל ןופ ףמאק ןוא יוב םוצ קלח ןײז ןגארטעגײב טראד
 לקעפ א טימ טםינױצ א ןופ שזאטס ןשפיה א טימ .רעטעפש ראי ײרד טימ ןעמוקעג

 ־ירארעטיל רעלופקורדנײא רעבא רעגנױ א טימ וליפא קיטײצכײלג ןוא םישעמ
 ״רעװעשראװ״ א ןעװעג ןיוש זיא ,רוחב רעבאראםעב רעד ,רע ,עיפארגאיב רעש
 ראטקאדער רעטײװצ רעד ; לאנרושז א ןופ ראטקאדערטימ א וליפא ןוא רעבײרש

 .ימלא .א ןעװעג זיא לאנרושז ןקיבלעז םעד ןופ

 ןופ לטעצ ןיא ןרעװ וצ ןעמונעגפיוא ףוס־םי־תעירק ןעװעג טלאמעד זיא׳ם
 ןגנױ םעד ראפ טרא ןכאמ טזומעג רעבא טאה ןיסאב .מ .עיזעאפ רעשידײ רעד
 ־עג ןיוש טאה רע ןוא קראי־ױנ ןיא ןעװעג ראי ײװצ טשרע זיא סאװ ,ךאברעיוא

 .רעדיל עטוג יא ,סעיצאמיטיגעל עטוג יא טאה

 םאד רעבא ,עקידלארשי־ץרא ךעלטנגײא ןענעז םכאברעיוא רעדיל עדײב
 ןטראד ךיז טגניז׳ס לײװ ,עניטסעלאפ ןופ ןעװעג זיא ,ןגאז ןעמ ןעק ,דיל עטשרע
 ־לארשי־ץרא ןײר ןיוש זיא דיל עטײװצ סאד רעבא ,ךײש ןשיבארא ןקיציה א ןופ
 סניםאב ןיא לארשי־ץרא ןגעװ דיל עטםנרעדאמ עמאס םאד רשפא זיא׳ס ןוא קיד

 .עיגאלאטנא

 ןוא רעקלעפ יד ןשיװצ לעלאראפ א דיל םעד ןיא ךרודא טריפ ךאברעיוא
 םאװ ׳טעאפ א טימ ןאט וצ אד ןבאה רימ זא ,דיל ןופ ראלק ךײלג זיא׳ם ןוא ,זדנוא
 ןעמ טאה טײצ רענעי ןיא .ןכאז עקיכות וצ ןזרעפ עטמאצעג ןיא ןדעררעד ךיז ןאק
 ךאנ ןענעז סאװ ,לארשי־ץרא ןיא ןעגנוצנאלפאב־רעמײב עטשרע יד ןופ טכאלעג
 ןיוש טמענ טעאפ רעגנױ רעד .רעדלעװ עקםעטארג ןײק ןראװעג טשינ וליפא
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 עטושפ טימ סע טבײהרעד ןוא טײקמערא עטרעטיצעגפא רעזדנוא ףיוא רעבא
 ןא ןופרעד טרעװ םע ןוא טפאשביל רעלאנאיצאנ ןופ הגרדמ רעד וצ רעטרעװ
 ,ךײלגראפ ןקידתוױנע םעד הבהאב לבקמ זיא רע .ײסע עלאנאיצאנ ענעגנוזעגסיוא

 ןיא ןױש ןעעז רימ .רעמײב עגנױ יװ רעמ טשינ רימ ,רעדלעװ עסיורג ןבאה ײז
 עםיורג םכאברעיוא זיא םאװ ,םארג ןכעלטלאהניא ,ןבעלריטאנ םעד דיל ןגנױ םעד

 ןעמעװ טאה םאװ ןסיװ טשינ ןעק׳מ .ןכות ןופ ןוא טימ ךײלג טמוק םארג ןײז .הלעמ
 •ןריובעג

 יד ןופ ,רעדלעװ ענעי .רמוש — יװ טראוו טושפ אזא טימ ךיז טמארג רעמײב
 ,רעטיהפא רעכעלדירפ רעד .רמוש רעד — ערעזדנוא ,רענלעז ןטיה םלועה תומוא

 ,דיל־לארשי־ץרא סכאברעיוא ןיא ןיוש טאה ,רמוש רעזדנוא טנײה ךאנ זיא סאװ

 .טײטאב ןלאנאיצאנ ןסיורג ןײז ןגארקעג קירוצ טרעדנוהראי ןבלאה ןפאנק א טימ

 ןוא ײז ןוא רימ — ןופ םאמ רעד טימ לופ זיא ןזרעפ ףניפ ןופ דיל עצנאג םאד
 עקיגרעק ןוא עכעלרע ,םלועה תומוא יד וצ האנק ןא ,זדנוא טזײװאב ךאברעיוא
 טימ ,ןלײמ עקיקערטש ערעײז םלועה תומוא יד אגקמ טשינ זיא רע .ןכײלגראפ

 .ךענאראפ ײז ןיא זיא עביל ןוא גנונעפאה״ לײװ ,ןענאפש עמערא ערעזדנוא

 ־ץרא טנגײאעגוצ א ןגעװ ןסורג עשיטעאפ־שידײ עטשרע יד ןופ ןעװעג זיא׳ם
 ףיוא ׳סורג ןעמיטניא ןא טריסנעדנאק ךאברעיוא טאה דיל ץרוק א ןיא .לארשי
 ןלײצרעד ,ןטכארט ,ןעז ןעק רע זא ,ןזיװעג טאה סאװ ,ןפוא ןכעלגנירדכרוד א

 •ןעגניז ןוא
 .ןטיבעג ךם א ףיוא ןטנאלאט םכאברעיוא טרעכעפעצ ךיז ןבאה ןענאד ןופ

 ־וצנא ךיז ןעװעג טרעשאב טשינ ,רוד רעזדנוא ןופ ערעדנא ךס א יװ ,זיא םיא
 טאה רע .טסילעװאנ א זיולב רעדא ,טעאפ א זיולב יװ קלאפ רעזדנוא ײב ןעגניד
 ־ײטש ןדעי ןופ ןוא ,םינפוא ענעדישראפ ףיוא טראװ עשידײ םאד ןענידאב טזומעג
 ־ידנצנעלג א ןראוועג זיא ךאברעיוא .ןעמוקעגוצ חוכ א טראװ ןשידײ םעד זיא רעג
 ־שידײ ענעקארשרעדמוא טימ טםיצילבופ רעטנכײצעגםיוא ןא ,ןאמגנוטײצ רעק
 ךאנ דימת ןבאה ןטיבעג עלא יד ןוא ,טסיײסע רעטמעטאב ,ןעגנונײמ עטריטנעצקא
 יד ןופ ץונ ןטסלופ םעד טכאמעג טאה סאװ ,טעאפ םעד טכארבעגסיורא רעפראש
 ־אלפ ןוא טעפמיא ןשירעטראפער םעד ןופ וליפא ;ענײז תוכאלמ־בײרש עכעלגיוט
 ךיז טריר ןעמ ןעװ ,טנעה יד שממ טירב םאװ ,קיגארכ רעכעלגעט־גאט ןופ רעק
 .גנוטײצ רעכעלגעט א ןופ םינפ םאד ןצופםיוא טימרעד ףראד ןעמ ןוא טנעאנ וצ

 ןבעגעג טרעװ םאװ ,גנונײמ ןײמ טיול ,טנעמילפמאק רעקיטםיזמוא ןא ןאראפ
 ײז זא ,רעדיל וצרעד ךאנ ןבײרש םאװ ,רעביירש ענעגנולשראפ־טעברא עכלעזא
 לאז׳ם זא ,עיזעאפ — עלעקניװ ערעדנוזאב םאד ,ײז ףיוא ןעמ טגאז ,פא ןטיה
 ןופ ראג ןריטיפארפ ןטעאפ עכלעזא זא ,זיא תמא רעד .ןרעוו לוםפ טשינ הלילח
 טשינ ןעק ןעמ •ןסיורד ןטסטײרב םוצ רעטצנעפ םענעפא ןוא ריט רענעפא רעײז
 ־רעיוא טעאפ םעד טנעקרעד ןעמ .םענעשעק עשירעבײרש ײלרעפניפ ןײק ןבאה
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 סעמעט עטײרג ףיוא

 םעד טנעקרעד ןעמ .טעברא רעשיטםיצילבופ ןײז ןיא ןוא ןעײסע ענײז ןיא דאב
 ןוא שטנעמ ןופ ףײלשסיוא םעד ,רעדיל םכאברעיוא ןיא םענאב ןשיטםיצילבופ
 א ןופ תוגאד טימ רעטנפאװאב א דיל םוצ טמוק רע .טלעװ רעזדנוא ןיא דײ
 רעקיטײז א יװ טשינ ןוא קינײװעניא ןשיטלעװ עמאס ןיא טעברא סאװ ,רעבײרש

 .הרוש רעדעי ךאנ ןוא ראפ ךיז טלבוט סאװ ,רעגניז

 םעטא רעד אד ײז ןיא זיא׳ס לפיװ ףיוא ,קיטײצ ליפ יוזא ףיוא ןענעז רעדיל
 ןאראפ ײז ןיא זיא׳ס לפיװ ףיוא ,דיל ײז ןענעז ליפ יוזא ףיוא ןוא ,טײצ דעד ןופ
 ־סיוא טשינ ןופ רעדא ,קיטםיצילבופ רעטצונעגנײא ןופ טעפמיא רעטמאצעג רעד
 יד ראפ — זיא ׳עיזעאפ עשילמיה עטלבוטעג ענײר יד .קיטסיצילבופ רעטצונעג

 .ןעלמיה
 טנאמרעד ןײז ןופ טײקפײר רעקיטעז ןוא רעלופ רעד ףיוא טקוקעג טשינ
 רעײז טימ ,״ןענאװאראק׳, ענײז ןיא רעדיל ערעדנא ןופ ןוא דיל־לארשי־ץרא
 ־עגוצ רעזדנוא ףיוא ,טײקשרעדנא רעטרעשאב רעזדנוא ףיוא קילב ןלאנאיצאנ
 ךאברעיוא טאה ,ןלײמ ערעײז יבגל ןענאפש ערעזדנוא ןופ טײקפאנק רעטראפש
 גײטשפיורא ןכעלנײפ א וליפא ,רעטעלק א ןכאמכרוד טפראדאב ןגעװטםעד ןופ
 ־רעד טמוק םאד .רעטציא ךיז רע טניפעג ריא ףיוא סאװ ,הגרדמ רעכיוה רעד וצ
 ןגנירג םעד ןבילקעגסיוא טשינ קיניזטסװואב לאמ ןײק טאה ךאברעיוא סאװ ,ןופ
 ערעדנוזאב ןבירשעג טאה ךאברעיוא .רעטעלק ןרעװש םעד אקװד ראנ ,גנאג
 עשיטעאפ־שידײ עםיורג ןופ ןלײט ןעװעג דימת םיא ײב ןענעז ײז רעבא ,רעדיל
 טאה רע ,ןבאגפיוא ערעװש ןבעגעגראפ דימת ןײלא ךיז טאה רע .ןטקעיארפ

 .גנאלק ,טראװ ןעײנאב ,ןקינײר ,ןכערבפיוא ,ןכערבכרוד טלאװעג

 עמאם יד טכארבעג זדנוא רע טאה ,״ןענאװאראק״ ךוב ןטשרע ןײז טימ
 .רעדנװוראפ ןטשרע םעד ?טעאפ ןשידײ ןגנױ א ןופ ןםורג עשיצולח עטשרע

 ןזײװ טלאװעג רע טאה ,שזאזײפ ןשי״כנת רעזדנוא טימ םינפ לא םינפ קידנעמוק
 ־ראפ עשיטעאפ יד ראנ ,עטרעדלישעג־גנירג םאד ,עכעלפאטש־טקעריד סאד טשינ
 .ןכאז ענעעזעג ןופ ץנעםע ןשיטעאפ םעד ןוא גגוריזילאטםירקכרוד יד ,גנולדנאװ
 — רעדיל ךוב טײװצ ןײז ףיוא ןטראחו טזאלעג ךאברעיוא טאה ראי ןײנ עצנאג

 ־ראפ א — זדנוא טגאז ךוב ןופ ןעמאנ רעד יװ ,זיא םאװ /׳םעדאפ רעטיור רעד״
 ןוא תובשחמ ןוא ןםקעלפער עשיטעאפ ערעדנוזאב ענײז עלא ןעמידעפוצכרוד ךוז
 רעײנ א רעדיװ זיא ךוב םאד .טײקצנאג רעלאנאיצאנ א ןיא ןעלדנאװראפ ײז
 ־לא טימ לופ ןעװעג ןיוש זיא ןוא ,1927 ןיא ןענישרעד ,ךוב א זיא׳ם ,טקעיארפ
 ענעדישראפ ןיא ןבירשעג .דרע רענאקירעמא ףיוא טקיטסעפאב ,רעדיל עלאנאיצאנ
 ןופ ײבעג ןיא ןוא ,עידאזארפ רעד ןיא ןבאגפיוא ערעװש רעדיל יד ןענעז ןטײצ
 ־גאט םטעאפ םעד ןופ דיל סאד ןעמענוצרעבירא ,סעקיזיר עטשרע יד ןיא ןוא ,דיל

 דיי א יװ ,סיפ עדײב טימ ךיז ןצנאלפוצנײא ךוזראפ ןײז ןופ ;טימעג ןכעלגעט
 רעד ןיא לאמ ןטשרע םוצ רימ ןעניפעג ךוב םעד ןיא .ןדײ רענאקירעמא ןשיװצ
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 ןײטשטאלג בקעי

 ׳טיוט ןופ לוטש םוצ עטריפעג ןגעוו ,ןבײרש־םײנ ןגעװ רעדיל עיזעאפ רעשידײ
 ןיא ״ײלרעלא ןכארפש ףיוא גאלק רעטשימעגםיוא״ ןופ םאג יד ,ירעואב יד ןגעװ
 יד ,רעדיל עשיפארגאיב םכאברעיוא אד ךיוא ןענעז ״םעדאפ רעטיור רעד״ ךוב

 •״דיל ןיא ץיגוצפיוא דײרפ״ רעד ףיוא טצעזעגרעביא ימ עכעלגעט

 ןענעכערנײרא ךיוא ןטקעיארפ עשיטעאפ סכאברעיוא ןופ ןובשח ןיא ףראד׳מ
 ־ביל ןופ טעקוב ןײא ןענעז םאװ ,רעדיל־רעדניק ץנארק א — ״ךוב־רעדיל סאדא״
 ,דניק ןגײא ןא ןופ ןעמוג םוצ טסאפעגוצ רעדיל .רעטכאט רענײלק רעד וצ טפאש

 ןבעל א ןגארט םע לאז דניק סאד זא ,קיליװײרפ ןעמענפיוא סע לאז דניק םאד זא
 ,גנאלק רעד ,אדא ןעמאנ רעד .דניק א ןבעג ןעמאנ א יװ ךאנ רערעװש זיא ,גנאל

 רעדיל־רעדגיק ענײז טאה טעאפ רעד .רעדיל טנוב ןצנאג םעד ןפורעגסיורא טאה
 ־עג םוצ טליפשעגוצ ײז ראנ ,טשידניקראפ טשינ ןוא טריזילאטנעמיטנעם טשינ
 .לכש ןקידװעליפש ןוא ןקידײרפ א ןופ ,טייקידנאטשראפ רעקידנםקאװ א ןופ טימ

 — זיב ״םעדאפ רעטיור רעד״ — ךוב ןופ קירבךראי יד ןענעכער לאז ןעמ זא

 םירפא טעאפ םעד טאה׳ם זא ,ןעז ןעמ טעװ ,״לאװק רעטלא רעד זיא רעטיול״
 ,םענײז טקעיארפ ןשיטעאפ םעײנ םעד ןפאש וצ ראי ןצײרד ןעמונעג ךאברעיוא

 ־נײרא ןענעק סאװ ,ערעזדנוא ןלאװקרוא יד ףיוא ,ךוב ץנאג א ךרוד ,זײװנא םעד
 רעדיװ ךיז טאה ךאברעיוא םירפא .ךורברעביא םוש ןא ,שידײ ןיא ןרעװ טחםונעג
 ,שידײ ףיוא טײקשידײ־םורפ ןריזיליטס וצ טשינ באגפיוא ןרעװש א טלעטשעג

 ־עגנײא זיא םאװ ,טימעג עשיערבעה סאד טליפש סע ךעלריטאנ יװ ןזײװ וצ ראנ
 רעד זיא רעטיול״ .טײקשילאקיזומ רעשידײ רעד ןיא ,טראװ ןשידײ ןיא ןבארג
 ־ארפ רעײנ א ןוא רעטעלקפױרא רעײנ א ןעװעג טעאפ ןראפ זיא ״לאװק רעטלא
 ןשירפ א רעדיל ענײז ןבעגעג טימרעד ןדא טריפעגכרוד טאה רע סאװ ,טקעי
 ןאראפ .טײקיבײא רעשידײ רעד וצ יא ,טײצ רעשידײ רעד וצ יא םינפ ןטימ ,דנעװ
 רעדיל יד .רעטעװ שידײ רעזדנוא ןופ רעטיצפיוא םעד ןופ ךס א רעדיל יד ןיא
 דײ רעד .עטכישעג רעזדנוא ןופ חטש ןפיוא ,רענײטשלײמ עכעלרע ןעװעג ןענעז
 פעשנא ןוא שינעראװאב רעד טימ ןשינעעשעג ןעגנאגעגנגעקטנא זיא ךאברעיוא

 .לאװק ןטלא ןופ
 ראי ףניפ טימ ןענישרעד זיא םאװ ,רעדיל ךוב םאד ,״ןטלעצעג סבקעי ןיא״
 ׳ןעגנאזעג־ביול יד טימ טנגונגאב טשינ ךיז טאה טעאפ רעד יװ רימ ןעעז ,רעטעפש
 םאװ ,רעדיל יד טימ ןוא ןפורעגםיורא טכער טימ טאה ״לאװק רעטלא״ ןײז םאװ
 ןיא ןעגנאגעג זיא םיא .עיזעאפ רעשידײ רעד ןיא ןעזפיוא ןא טכאמעג ןבאה
 שידײ ןופ ןגאלשםיורא ןוא ןעניפעגםיורא ןוא ןושל ןשידײ ןיא רעפיט ךאנ ןבארג
 .לאװק ןטלא םוצ טײקירעהעגנא רעכעלריטאג ןופ ןזײװאב עשיטעאפ רעמ ךאנ
 יװ טשינ רעבא ,טריטנעמירעפסקע ךס א ״ןטלעצעג םבקעי״ ןיא טאה ךאברעױא
 ־טיר רעשידײ ןופ רעשראפםיוא ןא יװ ראנ ,ראטאװאניא רעכעלכעלפרעביוא ןא
 רעליפשפיוא רעםיורג א ןוא ןגנמ רעכעלריטאנ א זיא ךאברעיוא טעאפ רעד .קימ
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 םעמעט עטיירג ףיוא

 שיטאמעט זיולב זיא ״ןטלעצעג םבקעי״ ךוב םאד .ץאש־רעטרעװ רעזדנוא ןופ
 רעדיל יד רעבא ,״לאװק רעטלא רעד זיא רעטיול״ ןופ גנורזחרעביא ןא רשפא
 רעדיל ערעדנוזאב לײט ןוא ,ןשיבעכוז־רצוא ענעטלעז ןענעז ״ןטלעצעג״ יד ןופ
 ןיא ועלעקניװ עטםנעש יד ןענעז םאװ ,ןםניפעג עטקעפרעפ ךיוא ןענעז ךוב ןופ

 .תורישע רעשיטעאפ םכאברעיוא

 טרירטםנאמעד ןעמעלא זדנוא ראפ ןוא ךיז ראפ טאה ךאברעיוא םירפא ןעװ
 ןוא טראוו ןשידײ ןופ טײקלופגנאלק רעד טימ טפאשטנאקאב עכעלגײװעגמוא ןײז
 ןיא םטוג־ןוא־באה ןשידײ־ײנ רעזדבוא ןופ שטײטנײרא ןטגײצרעביא םעד טימ
 ןא .טלא ראי קיצפופ רעביא ןעװעג םיוק רע זיא ,ןגעמראפ קיבײא רעזדנוא
 ןײז ,קינעטסילאק עטכײל ןכאמ רעטלע םעד ןיא ןא ןיוש טבײה טעאפ רעדנא
 .ןעגנוימאב ןוא סעיצארטםנאמעד עשילאקיזירמוא וצ טסאפעגוצ טרעװ רעטעלק

 ענײז ןקיסעמ וצ םױא ךיז טנרעל רע ןוא עיצאטופער ענעגײא ןײז ןטיה טמענ רע
 עםייװ״ עמעאפ יד ןעקנאשעג זדנוא טאה ךאברעיוא םירפא רעבא .ןוװרפ עשיטעאפ
 עירעס רעד ןיא רעדיװ ןוא ,רעטעלקפיורא רעשיטעאפ רעײנ א זיא םאװ ,״טאטש
 םאד .ןםײבוצנײא ביל טאה ךאברעיוא םאװ ,ןטקעיארפ עשירעטכיד ערעװש ןופ
 ־נעב א יװ ןראװעג ןפאשעג ןענעז סאװ ,ןעגנאזעג עשידײ עטסנעש יד ןופ זיא
 עיזעאפ עשידײ יד .רוד רעזדנוא ןיא ײטשטנא ןקיצילב ןסיורג םעד ףיוא גנושט
 ןושל ןשידיי ןופ םישוח עלא טימ יוזא טאה טעאפ רעשידײ א םאװ ,ץלאטש זיא
 ,הנידמ רעשידײ רעד ןיא ןײטשפיוא ןקידנגראמירפ םעד ןעמונעגפיוא טימעג ןוא

 ןיא .רענײב יד ןיא בוט־םױ ןשידײ א ןופ םעט םעד טריפש טײק ןוא דניק ןעװ
 קידנצעזרעביא ןיוש ,טעברא רעד ײב רעדױו ןכאברעיוא רימ ןעעז עמעאפ רעד
 ־דליב עשידײ־ףיט יד .שידײ ףיוא לאװק ןשיערבעה־ײנ ןרעטיול םעד וליפא —
 עםײװ״ יד ןעלדנאװראפ ןאט רעוױטאראנ רענעגנוװצעגמוא רעד ןוא טײקכעל

 .םוטנגייא שידיי קיטש א ןיא ״טאטש

 ןענישרעד טשרע זיא םאװ ,״העיקש ענעדליג״ ךוב־רעדיל ןײז ןיא רעבא
 טירט עכעלטע ןכאמ וצ ןםאלשאב ךאברעיוא םירפא טאה ,קירוצ ראי ריפ א טימ
 ענײז ,רעדיל עשיריל עטםנעש ענײז ןבעגעג זדנוא ךוב םעד ןיא טאה רע .ךיז וצ
 רעדיל יד ׳רעדיל עשיריל־לאנאיצאנ ענײז טימ ,רעדיל עקירעיורט־טפיטראפ
 ,עטכישעג רעײנ רעזדנוא ןופ טירט עגנוי יד טשטנעב סאװ היחי ןשידײ א ןופ

 .ןבראטשטימ ,ןדיילטימ ,ןבעלטימ שידײ ןופ ,גאטייװ ןטרעטיצעגכרוד ןופ ןגיוא טימ
 םאװ רעדיל ,רעדיל עשיגלאטםאנ ,עליטש לאצ רעסיורג א טימ ךוב א. זיא׳ם
 קערש רעטדערעגםיוא רעד וליפא .ןראי םטעאפ םעד ןופ םאפ םעד טארוקא ןםאפ
 ־דלאג יד טימ טבעװראפ טרעװ רע ןוא טסעומשעגנײא שיריל טרעװ ,טיוט ןופ

 .טפאשטנעק רעשיטעאפ רעטלמאזעגנא םכאברעיוא ןופ םעדעפ

 הײ רעלאנאיצאנ רעד .טקעיארפ א זיא ״העיקש ענעדליג יד״ ךוב סאד ךיוא
 סאװ הײ רעד ,עמש־תאירק עלאנאיצאנ טנעײל סאװ הײ רעטמורפראפ רעד
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 ןייטשטאלג בקעי

 טאה ,״טאטש רעםייװ״ רעד ןיא גנאג־דײ ןופ טקאט םוצ ןגראמירפ ןיא ףיוא טכאװ
 ראפ םאמ ערעמיטניא ־ןאנ א ןכײרגרעד וצ ידכ ,ךיז ןיא ןרעהנײא ןעמונעג ךיז

 •דײ ןרעדנוזאב ןופ המשנ רעד ןיא רעטיװעג ןלאנאיצאנ םעד
 עשילאקיזיר ןוא עקיזיר יד ןטכארטאב רימ ןזומ םאמ רעד טא טימ ,יוזא ןוא
 ךיז קידנלעטשפא טשינ ,דימת ךיז טלעטש ךאברעיוא םאוו ,ןבאגפיוא עשיטעאפ
 ןעגנוזאב טעאפ רעד טאה רעדיל עירפ ענײז ןיא .גנוכײרגרעד רעײנ רעדעי ךאנ
 ןוז גונעג ךאנ״ טאה רע זא ,טרעכיזראפ זדנוא ןוא ״סעצײלפ עשרעיופ״ ענײז
 ־עטאק־ןאזעס עכלעזא טימ ןמכארט טשינ ךיז טליװ רימ •״ןצײהאב וצ רעטניװ ןײז
 זדנוא וצ זיא גאטנריובעג ןטםקיצעביז םוצ רעבא ,ןראי עקידעבעל ןופ סעיראג
 ,ךוב־רעדיל ײנ ןײז •טקעיארפ ןשיטעאפ א טימ ןעמוקעג רעדיװ ךאברעיוא םירפא

 ־שילאקיזיר רעד רשפא זיא ,לארשי ןיא ץרפ .ל .י גאלראפ ןיא ןענישרעד זיא סאװ
 ןעמוקעג דימת זיא ךאברעיוא .רעכיב עקידרעירפ ענײז עלא ןופ טסעמראפ רעטם
 ןעװעג טשינ לאמ ןײק זיא רע רעבא ׳עקירטעמ רעשיבאראםעב ןײז טימ זדגוא וצ
 ןיא יװ ,דנאל־ןריובעג ןײז ןופ רעגניז רעד יוזא ןוא טעאפ־טקעלאיד סיוכרוד יוזא
 טלאװעג טעאפ רעד זדנוא טאה ךוב םעד ןיא .״פעטם רעד זיא ךאװ״ — ךוב ײנ ןײז
 טאטש א ןופ עיפארגאיב א ,םובלא־החפשמ א ,עיפארגאיבאטיוא עטרדסעג א ןבעג

 •חײ רעבאראםעב טימ טעטש עצגאג ןופ למוטעג ןלופ םעד ןוא ,ןדײ טימ

 טימ ןשטנעמ ראפ ,ןאטאנאמ לםיב שפיה א ןרעװ ןעק עיזעאפ־טקעלאיד
 עגײז עלא טימ ןעקנאשאב ךוב ײנ ןײז טאה ךאברעיוא רעבא ,ןרעיוא עדמערפ
 ־ירא ןא ,רעצינש־ןטלאטשעג רעשיטעאפ א ,רעקיריל א ןופ תולעמ ענעבראװרעד
 תורוש ײװצ ןיא ןאק סאװ ,טסיצילבופ רעשיטעאפ א ,רעגניזאב־רוטאנ רעלעניג
 ־ענרעטגוא ןוא ןטםשילאקיזיר ןײז וצ .קנאדעג ןטכארטעגכרוד ןטסערפעג א ןבעג
 רעצנאג ןײז טימ ןעמוקעג ךאברעיוא זיא רעכיב־רעדיל ענײז עלא ןופ ןטםשירעמ
 — ןפורעגנא ךעלפערט יוזא טאה רע סאװ ,תובשחמ יד טימ ןוא ,עמאג רעשיטעאפ

 .ךוב־ןעײםע ןײז ןופ ןעמאנ רעד ,״שטײט־ירבע טימ טכארטעג״
 טפארק יד ןזיװעגסיורא ךאברעיוא טאה ״פעטס רעד זיא ךאװ״ ךוב םעד ןיא
 ־ײנ טמעטאב עיזעאפ רענאקירעמא רעד ראפ טאה םאװ ,טסארפ טרעבאר א ןופ
 ריא ןיא תורוש עשיאזארפ טעמכ ,עקידתובחר טימ ןסיבעגנײא ךיז ןוא דנאלגנע

 .שזאזײפ
 רעסאװ ױו רעמ טנשקעראפ ךאברעיוא ךיז טאה רעדיל ךוב ןטסײג ןײז ןיא
 .ןעגנוגנידאב ענעגייא ףיוא ׳ץניווארפ ןייז ןעגניזאב וצ ,טעאפ רעשידיי רעדנא טשינ

 רעקידתיצמת א ,רעלײצרעד רעשיטעאפ רעקידגצנעלג א ךוב םעד ןיא זיא רע
 סאוו ,דיל ןרענעלק ןופ רעפאש רעד ךיוא קיטייצכיילג ןוא רערעדליש־רעטקאראכ

 •ןטעצאפ עלא ןופ ןפילשעג ןוא ריפכרוד ןיא קיטנעמיד זיא
 עשימײה עטלא קידנשאכרעביא ,לכה־ךם א ןעיצרעטגוא ליװ םאװ ,ךוב א זיא׳ם
 םאװ ,טיוט סעבאב רעד זיא ךוב ןיא רעדיל עטםנעש יד ןופ סנײא .סעיפארגאטאפ
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 יד טײהרעגנױ טאה םאװ ׳הכלמ א יװ״ ןעגנאגעגמורא רדםכ הנמלא ןא יװ זיא
 ־אזוצ א ןענעז סאװ ,ןצנעטנעם ךם א רעדיל יד ןיא ןאראפ .״טליפשראפ הכולמ
 רעטשטײטראפ־טוג ןוא גנוראפרעד רענענאטשראפ־טוג ,עיזעאפ ןופ ליפשנעמ
 זיא״ םיא טימ םאװ ,״אטשינ״ םענעי ךאנ ,טפאשקנעב־רעטאפ־ןוז רעקירעיורט

 .״לופ טײקידײל יד

 ־ראפ טשינ םע טלאוו ךאברעיוא ןעװ ,ץנאג ןעװעג טשינ טלאװ ךוב םאד
 ןוא ,״טאטש עםײװ״ עײנ א זיא םאד .לארשי תנידמ וצ גנאזעג ײנ א טימ טקידנע
 טרעה ןעמ םאװ ,״ביוטלקרעט רעד ןופ לוק םאד״ — טעאפ רעד סע טפור לאמ סאד
 זיא סאד .דנאל ןופ טײרב ןוא גנעל רעד רעביא ,טירט ןוא טירש ןדעי ףיוא
 ענײז ןופ דנאל סאד טוג יוזא ןעק םאװ ,טעאפ רעד .רעדיל ןצכא ןופ גנאזעג א
 ןופ םירבק ףיוא״ ןאט גײװש א פא ךיז טלעטש ,״ןענאװאראק״ עטשרע עמאס
 ,עטנצפופ סאד זיא עירעם רעד ןיא רעדיל עטםנעש יד ןופ םנײא .״רעביפ ןוא ןפמוז

 .טײקשיראטםיהערפ עשידײ רעזדנוא ,ןײטש ןוא שטנעמ ןופ גגאזעג םאד

1.2.63 
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 רעײש •ןיא ןעגנאזעג

 טימ ,עיצאטופער רענענזװעג א טימ רעטכיד א זא ,טפא וצ טשינ טפערט׳ם
 עטביולעג־קראטש עכעלטע ןופ סנגײא ןא טימ ןוא תולעמ עטנכײצעגנא עלא
 רענײלק א טימ ןשאררעביא קראטש ראג לאמ א טימ לאז ,ןעגנולמאז־רעדיל
 ,רעטעלק־רעכעה ןוא גנאג־רעטײװ ךאנ א ףיוא ןזײװנא ןלאז סאװ ,רעדיל לאצ

 םעד ןיא טכעלטגפעראפ טאה ירמש הירא טעאפ רעד סאװ ,רעדיל ףלעװצ יד יװ
 א ןבעג ןיא יוזא טשינ טײטשאב גנושאררעביא יד .״טײק ענעדלאג״ 45 רעמונ
 .תוחוכ ענעגײא ןופ ןמײקכעלגעמ עקידרעטײװ יד ןקעלפטנא ןיא יװ ,דנעװ םעײנ

 ןיוש זדנוא טאה ירמש הירא רענעקנאשאב קראטש רעד זא ,טנײמעג ןבאה רימ
 טפאשטנעק ןײז זא רעבא — ךס א ראג ןאק רע ןוא — ןאק רע סאװ ץלאיןזױועג
 ןײז זדנוא טזיױו ,טםװועג ױילא רשפא טאה רע יװ הגרדמ רערעכעה א ןופ ךאנ זיא

 .ךעגנאז־רעדיל״ ןפורעגנא טאה רע םאװ ,עירעס־רעדיל עײנ
 טאלג טשינ ןעק ןעמ םאװ ,רעדיל ץוט א סע זיא ,טגאזעג יװ ,ןעמאזוצ
 םײב ןפורםיורא ןזומ סאװ ,רעדיל ןענעז סאד .ןעגנוקרעמאב ןא ןענעײלרעביא
 טרעהעג ירמש הירא .רעדנוזאב דיל ןדעי ךאנ גנורעדנוװאב ןופ ןפורסיוא רענעײל
 רעדעי ןוא עפורג סיוא ןיוש זיא םאװ ,״לארשי־גנױ״ עפורג רעד וצ לעיציפא טשינ

 זיא עפורג יד .געװ םענעגײא ןא ףיוא טירט ענעגײא ענײז טימ ךיז טײג רענײא
 לארשי ןײק ןעמוקעג זיא רענײא רעדעי .טנאלאט ךס א טימ טשטנעבעג ןעװעג
 טימ זיא ,סטוג ןוא־באה ןקידתושממ ןײק טימ טשינ ביוא ;ןגעמראפ םױרג א טימ
 ־אב טשינ טאה ירמש הירא .תוחוכ ענעגײא ןופ גנוריזילאער רעקידלאב רעד
 טראד ןיוש זיא רע 5עפורג א ןיא ןפינקנא ךיז ןוא לארשי ןײק ןעמוק טפראד
 טײרגעגוצ ,ליװ ןעמ ביוא ,טאה סאוו ,קינצוביק רעטעװעדנופעגנייא ןא ןעוועג
 טנפעעג ןײלא רענײא טאה רע .עפורג רעד ןופ םוקנא םעד ראפ געװ םעד
 דיל ענרעדאמ סאד ןרעגריבנײא ךרוד ,עיזעאפ רעשידײ רעד ןיא לטיפאק ײנ א
 טימ ןעקנורטעגנא ןעװעג דימת םיא ײב זיא םאװ ,גנאזעג םאד ,דנאל ןשידײ ןיא
 ערעײט טצנאלפראפ ןײלא טאה רע .ןושל ןשידײ םוצ טפאשביל רעסיורג א
 טאמארא םעד טימ ןעגנאגעגפיוא ןענעז ײז ןוא רעטרעוו עשידײ עטקעדעגנײא־טוג
 ׳ןגאז ןעק׳מ .ןטייצ סוניבא םהרבא ןופ ןםקאװעג ןטראד ןטלאװ ייז יװ ,דנאל ןופ
 ייטראה ןײז .דנאל םוצ טייקיגנאלאב עלופ יד ןאראפ זיא שידיי םירמש ןיא זא
 וליפא ליױו ,קיטסימ גונעג טימ טשימעג ןעװעג זיא רעטרעװ עשידײ ןופ רוטלוק
 ץלא ךאנ טבײלב ,לארשי ןיא שידײ ןבײרש ןופ ןפוא ןײז םיוא טשראפ ןעמ ןעװ
 ןענעז סאװ ,רעטרעװ עשידײ ןופ טאמארא רעײנ רעד ,דוס רעטשראפרעד־טשינ א
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 ןעװעג זיא ירמש הירא זא ,ךיז טכאד רימ .טײקטצעזאב טימ טקיטעזעגכרײ
 ־רעגריב עטנשריעג יד ןזיװאב ראנ ,טדערעג ראנ טשינ טאה סאװ ׳רעטשרע רעד
 ־ירעלטסניק רענעגײא ןא טימ ןזיװאב סע טאה רע .לארשי ןיא שידײ ןופ טפאש

 •עיגאלאענעג רעש

 ו ״לארשי־גגױ״ עפורג רעד ראפ רעכאמ־עראװ רעד ןראוועג ראפרעד זיא רע
 ןופ ןסקעלפמאק ןײק טשינ טגאמראפ סאװ ,דיל ןײז טימ ןעמונעגפיוא ײז טאה רע
 םאװ ,קוח א ןיא טקיטײנעג טשינ ךיז טאה דיל ןײז ןופ ןושל םאד .טײקדמערפ
 ןפורעגםיורא טשיגראג ןבאה רעדיל ענײז .טכער־רעגריב עשידײ ןבעג סע לאז
 ־נגײצרעביא טימ ,שידײ־קידלארשי ןעװעג ןענעז ײז ליױו ,אנימא־הוה םוש ןײק

 .טײקרעכיז רעקיד

 רעצנאג רעד ןיא לטיפאק שירפ א טגפעעג ןוא טײגאב רע טאה טימרעד
 ןעמוקעג ןענעז םאװ ,ןטעאפ עשידײ לארשי־ץרא ןיא ןעװעג .עיזעאפ רעשידײ
 עלא םע ןבאה ײז רעבא ,טפאשדנאל ןוא דנאל ןגעװ םיא ראפ ןעגנוזעג ,םיא ראפ
 ירמש רעבא ,תוחוכ ערעפאנק טימ רעװ טנאלאט רעמ טימ רעװ ,טימעג ןיא ןאטעג
 רערעװש ךאנ ןעװעג זיא באגפיוא ץיז .טראװ טימ טקעריד ןאטעג םע טאה
 טעבראעג אקװד טאה םאװ ,טעאפ רענרעדאמ א םיוכרוד זיא רע לײװ ,ראפרעד
 ןעמענ טלאװעג טשינראג רע טאה ךאד ןוא רערעזדנוא השורי רעצנאג רעד טימ

 .ןטײרג ןופ

 ץוביק ןײז ןיא רעטעװעדנופעגגײא ןא טציז ירמש זא ,טםװועג ןעמ טאה
 עלא ןסעגראפ וצ ךיז רע טימאב ,טפאשטנעק סיורג טימ ,טראד ןוא ,רמש־ןיע
 רעבא .עיזעאפ רעשידײ רעד ףיוא ןםקאװעגנא ןיוש ןענעז םאװ ,ןטעטילאנאב
 דיל ןשידײ ןופ גנולקיװטנא רעד טימ ןדנובראפ ךיוא רע זיא ,קידנציז טראד
 עיסימ א טאה רע זא ,טײצ עצנאג יד קידנעעזנײא ,טלעװ רעצנאג רעד רעביא
 ,שיטםידנאגאפארפ ראנ טשינ ,דנאל ןשידײ ןיא טראװ עשידײ סאד ןקיטכעראב וצ

 .שירעפעש ראנ

 עשידײ עטפיטראפ ןײז .ןאטעגפױא טאה ירמש םאװ ,טוג ראפרעד ןעמ טםיױו
 טעטיזאוטריװ לײװ ,טעטיזאוטריװ רעטפיטראפ טימ ןעמוקעג דימת זיא קיטאמעט
 ־טלאהניא רעד ןופ טלײטעגפא ןײז ןצנאג ןיא לאז יז זא ,עקידנםיורד א ןײז ןעק

 .טלאהניא ןופ ןלײשפארא ןענעק שממ טעטיזאוטריװ יד לאז ןעמ זא ;טײקכעל

 .רעטרעװ־דגאל ןעװעג לכ םדוק רעטרעװ עשידײ ענײז ןענעז ןירמש ײב

 ןירמש ײב דימת טאה ןעמ רעבא ,ןריניפעד וצ יװ טשינ סע סײװ ןײלא ךיא
 ־םימאב־דלעפ רעשידײ רעד ףיוא טראד זיא טראװ שידײ רעזדנוא זא ,טריפשעג
 ־דנײרק עכעלריטאנ ,עײנ טימ טײנאב רעטרעװ עשידײ טאה רע .ןסקאװעג גנוקיט
 ןופ ןטײקײנ יד טשראפעג ךיוא טאה רע .םינפ םוצ טםאפעג סע ןבאה סאװ ,ךעל
 טראשעגקעװא טאה רע .טײקשילאקיזומ רעקיטראנגײא ןײז ןופ ןוא םארג ןשידײ
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 ריא וצ ןבארגרעד ךיז ןוא עיזעאפ רעשידײ רעד ףיוא ןםולפנײא עדמערפ עלא
 •פארט ןשיכ״בת ןופ קיזומ יד זיא סאװ ,רוקמ

 ־עג ןעמאנ א טאה רע סאװ ,רעדיל ףלעװצ עײנ ענײז ןופ גנושאררעביא יד
 ,רעדיל ערעדנוזאב ףיוא טלײטעגנײא ןענעז םאװ ןוא ״רעײש ןיא ןעגנאזעג״ ןבעג

 ,ןזיװעג זדנוא טאה ירמש הירא םאװ ,םעד ןיא טײטשאב ,ךעלטיפאק עגעגײא טימ
 ןלופ ןיא ךאג זיא דנאל ןיא דיל ןשידײ ןראפ ןוא ךיז ראפ ימ עוױטקא ןײז זא

 .רעדנװו עײנ שינכעט ײם ,שיטאמעט ײם ךאנ טגאמראפ ןוא גנאג

 סנײז דיל םאד ףיוא־טײג ״רעײש ןיא ןעגנאזעג״ ןײלא ןעמאנ םעד טימ ןיוש
 םאװ ,ןעגנאזעג ןוא ןעגנאז ןשיװצ גװיז םעד טניפעג ירמש .טפול רעשידײ ףיוא

 .דלעפ םענעפא ןיא םיא ײב ךיז ןעילאװכ

 זיא׳ם .״ןעגנאז״ — טושפ עקאט טםײה עירעם רעד ןופ דיל עטשרע סאד
 טריציזומ יז .עקידתועינצ א זיא קיזומ יד .תורוש ףלעװצ ןופ ןצנאג ןיא דיל א
 ײז ןוא עײנ ןענעז רעדליב יד .תורוש ענעגײא יד ףיוא ןא טשיג טערט ןוא טשינ
 טימ — ןגאז וצ ןײמ׳כ ,טראװ ןשידיי ןופ ןטײקכעלגעמ יד ןופ ןפאשעג ןענעז

 .ןושל רעזדנוא ןיא תורצוא ענעטלאהאב יד ןופ ףליה רעד

 — ןעגנאז יד ךיז ןעילוט יוזא

 ׳דרע רעד ףיוא ןעלמיה ןופ דום ןיא
 ׳טײקאלב א טימ טקיבראהעגנא
 .טרעהעגנײא ןגײװש ןםיורג ןיא

 ־איד רעשיטעאפ א זיא׳ס •״טײצ ןופ רעיוט םײב״ טםײה דיל עטײװצ םאד
 גנונעפע רעד ךאנ .לאמ ןײא יװ רעמ ןענעײל געמ ןעמ ןוא ףראד ןעמ םאװ ,גאל
 ־טשינ ןופ ןזײלוצםיוא ךיז טכוז רע .טײצ ןיא ךיז טעאפ רעד טכוז דיל ןטשרע ןופ
 קיזומ רעד טימ גנודניבראפ עטרעטשעגמוא עלופ יד ןריפשרעד וצ ידכ ,ןרעװ

 הלעפ ןיא גנאז ןופ

 ,רעיולעג ןוא טכאנ ךרוד גנאג ןײמ קיבײא

 .רעיודאב ןוא ןײװעג ,גנאגראפ קיבײא

 — ןםיורד ןקידיירפ ןופ לייט א ןייז ןופ טםיירט יד טליפרעד טעאפ רעד רעבא

 טלעה רעיוט רעד ,לוק םאד פא טגנילק
 ׳דלעפ ןיא טכאנ יד טײג׳ם יװ ליפ׳כ ןוא

 .ראה ענײמ ףיוא ןעלגנאז ןרעטש
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 םעמעט עטײרג ףיוא

 ־פיוא ןעק עיפאזאליפ יד .ןבײרש וצ רעװש רעײז ןענעז רעדיל עשירעלבירג
 ־עגכרוד טרעװ טראװ װו ,בעװעג א סע טרעװ ןירמש ײב רעבא ,דיל םאד ןסע
 טרעװ טגאזעג טרעװ סאװ ץלא זא ,טײקיגנאזעג רעלעודיװידניא טימ ןטאנק

 .גנאזעג יװ אחינ

 א זיא׳ם .״טיװצ ןסײװ ןיא״ — טםײה עירעס רעד ןופ דיל עטירד סאד
 א ךיז טיג טעאפ רעד .ארק א ןופ טלאטשעג ןיא ׳תװמה ךאלמ ןטימ אזא ליפש
 טגײלעגםיוא טגיל ץלא ןעװ ׳ןטײרג םוצ טמוק סאװ ׳לגױפ־קיפ םעד טימ ץײר

 .םיא ראפ טקערטשעגסיוא ןוא

 .ןגיױוצ עםיױו טרעגניפעג טאג טאה׳ם
 — ןגיוצראפ ךיא באה םערב ןײמ

 .ןגײװשוצנײרא טכיל עםיורג םאד
 ןילגיופ עצראװש א טאה טלאמעד
 .ןזארג ןופ סיוש ןיא ןעזרעד ךימ
 :ןגיולפעגײבראפ ארק א זיא׳ס

 .ןוזגרי א טימ — ארק־ארק ׳ארק־ארק

 זא ׳ןיוש טנײמ לגיופ רעד ןעװ ןוא ,ךעלגעװאבמוא ךיז טכאמ טעאפ רעד
 םעט םעד טמעטאב ןוא — ףיוא טעאפ רעד טגנירפש ,הדועס עטײרג א טאה רע
 ןעמארג ענעטלעז ,רעטרעװ עטײנאב טימ לופ זיא דיל סאד .םיתמה תיחת ןופ

 .רעדליב עטכירעגמוא ןוא

 ךאנ טאה רענײק ןוא ״טרעבלײא רעדורב״ וצ גנאזעג א זיא דיל עטרעפ סאד
 ןא ןופ ״עיגאלאכיספ״ עשינאטאב יד ןעמונראפ טשינ יוזא עיזעאפ רעזדנוא ןיא

 — קינײלא־ןײא־טסקאװ סאװ ׳טרעבלײא

 ׳ןטימ עמאס םנעײנעטסיװ ןיא
 ׳קינײצ־רעפוק טרעצנאפראפ דרע ןיא

 .ןטיה ןעלצראװ עראד לסיב סאד

 .םקאװנײרא ןטראװקראפ ןוא ןקידתונשקע םעד ןופ טרירעג זיא טעאפ רעד

 .רעגניז־רעדורב א םאטש ןײד טזדלאה טציא

 עראק ןײד ףיוא טנעמידךרערט טימ
 .רעגניפ ענײמ טפאשביל ןעילגראפ

 סאד .ןעגנולײטפא־רעדיל ענײלק ײרד ןופ טײטשאב ״למור ןײמ ןיא״ דיל םאד
 ־שידײ רעזדנוא ןופ טײקטכירעגמוא יד ראלק זדנוא ןזײװ םאװ ,רעדיל ײרד ןענעז
 עריא״ — םײהא טעאפ רעד ןעמוקעג זיא רעהא אד .ןעלמיה עײנ רעטנוא ׳רצוא
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 ךײטשטאלג בקעי

 לעװ׳כ .ךדילוצםיוא דיל ץימ — םעראװ ריא ,ןעימוצםיוא ימ ןײמ — ןביוטזע־
 — תודע ןא יװ רעדיל ײרד יד ןופ סבײא ןעגנערב

 ׳רעײפ םענרופרופ טימ ןעלמיה עקימי יד — ברעמ ןופ
 .ןעניורק ענרעבליז טימ ןגרעבעג — חרזימ ןיא
 רעײט ןוא טעײטראפ לגעטש ןײמ — ןטימ ןיא
 .ןעמיורט ןופ רעײש םײב רעדירב עשידרע טימ

 ,רעײש ןיא ןעגנאזעג ןוא רעײש ןיא ןעגנאז

 .עטלעהעצ ןטינש ןוא עטרערטראפ תועירז ןוא

 רעײנ ןוא רעגנײ ןזארג אד ןראי ןוא
 .ןטלעװ ןופ תובחר וצ לגעטש ןטעײטראפ ןופ

 עשידײ װו ׳םײה רעשידײ ןופ ״םעראװ״ םוצ דיל ןשידײ ןופ הריש זיא םאד
 ״רעײנ ןוא רעגנײ ןזארג״ ןראי

 םאד .״םדא־ןג״ — ןםײה ,רעדיל עטלײטעגפא תיב־ףלא טימ ףניפ עטצעל יד
 םענעריולראפ״ םנאטלימ ןופ רעשיטעאפ ןענעז סאװ ,רעדיל עלאסרעוױנוא ןענעז
 ןופ גנוצנאלפראפ רעד וצ ץלאטש טימ טײג םדא רענעבירטראפ רעד ״ןדע־ןג
 רערעזדנוא רעטלע־רעטלע רעד תמא ןא ףיוא טרעװ םדא .דרע רעד ףיוא תורוד
 ,תישארב ןםיורג א וצ טקינײאעגוצ טרעװ ,״קינײא״ רעטײװ ןײז ,טעאפ רעד ןוא

 ־טאג טימ ,טפאשביל־בײװ־ןאמ רעטשרע טימ ,גנופאשרוא טימ לופ זיא סאװ
 ־ןדײל רעטינעג־טשרע״ ןא ןופ רעדיל ףניפ יד ןיא םיוא טםקאװ םדא .רעױרט
 .דרומ ןכעלשטנעמ ןסיורג א וצ ,״והות ןופ טלעװ ןיא רענעקארשרעד םת ,רעגעק

 ןא טבייה שטנעמ רעד .עקיגיױו א ,״קיטארע עקידלפע״ ןא דיל םעד ןיא ןאראפ
 — ןדייז םענעבירטראפ םעד טמולחראפ ירמש הירא ,ןפאשאב ןשטנעמ

 רעדגאװ ןײד וצ קעװא ץלאטש טימ טםיב
 .ןדע־ןג םענופ הװלש רעד ןופ

 ןוא דײר־שידײ רענעטלעז טימ טקײװעגכרוד ךיוא ןענעז רעדיל־םדא ףניפ יד
 .גנופאש־שידײ

 .גנוכײרגרעד עסיורג עײנ א םירמש הירא זיא רעדיל ףלעװצ ןופ עירעס יד
 ריא ףיוא ,ןײז ןאק גנופאש עשירעלטםניק תמא טכירעגמוא יװ ןזײװ רעדיל יד
 זיא עיזעאפ־טלעװ רעשידײ רעד ראפ •ןכוז ןקיבײא ןופ געװ ןטלעטשעגפא־טשינ
 המיתח רעכעלרע רעד טימ ,גנוניורקאב עײנ א ״רעײש ןיא ןעגנאזעג״ עירעס יד

 .ץראה תרצות ןופ
15.3.63 
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 ״םולח ןיא שטבעמ רעד.

 ראי קיצרעפ עפאנק ןופ ךשמ ןיא טאה סאװ ,טעאפ א זיא רעקיטש ריאמ
 ־יטירק רענעעזעגבא אזא רעבא ,רעכיב־רעדיל ײװצ יװ רעמ טשינ ןבעגעגסיורא
 א טעמכ ,ײסע ערעגנעל א ןבירשעגנא םיא ןגעװ טאה קינשטאבאט .א יװ רעק
 ־סיורא לופקאמשעג א ןופ םעראפ ןיא ןענישרעד זיא סאװ ,עיפאחגאנאמ עשיטירק
 סאד .ןטײז קיצרעפ ןוא עכעלטע טלאה סאװ ,ןעלטיפאק ףניפ ןיא ,ךוב ןבעגעג
 שטנעמ רעד״ — טםײה — לכיב טראװ־גנורענעלקראפ סאד טנײפ באה׳כ — ךוב
 טכארבעג טרעװ םאװ ,דיל א םרעקיטש ןופ ןעמונעג זיא ןעמאנ רעד .״םולח ןיא
 יװ ןעניד שיטקאפ ףראד סע ןוא ,טעאפ ןופ דליב ןראפ ,ךוב םוצ ריפנײרא ןא יװ

 .רעדיל ענײז וצ לםילש א ןוא דליב קיטםײג סטעאפ םעד

 ןגעװ ׳ײװצ ןגעװ קידנליװ טשינ ןעמ טבײרש ,ךוב אזא ןגעװ טבײרש ןעמ זא
 םאװ טוג רעײז טםײװ ,טעאפ א ןײלא ,קינשטאבאט •טעאפ ןגעװ ןוא רעקיטירק
 עטםערפעג ענײז ןיא קאמשעג םענעגײא ץיז טריציטקארפ רע ,רעמ ךאנ ןוא ליװ רע
 ענײז טשינ טלאהאב סאװ ,רעקיטירק רעוױטקעיבוס א םיוכרוד זיא רע .ןזרעם
 וצ טריזיליבאמ רע ןוא ףראש זיא רע .עיזעאפ וצ גנאגוצ ןיא ןעגנונײמ ענעגײא
 קינשטאבאט .קאמשעג ןײז ןקיטכעראב וצ עיצאטנעמוגרא ןוא קיגאל ךם א ףליה
 םנטםײמ עקאט ,ןטעאפ ןגעװ זיולב טבײרש רע ,רעקיטירק רעטריזילאיצעפס א זיא
 עגענישרעד־ײנ רעדא רעדיל ערעדנוזאב ןגעװ טשינ ןוא טעאפ ןצנאג םעד ןגעװ
 ןוא עכעלטנכעװ״ — אתורבח רעד ןופ סיורא ןײלא ךיז רע טמענ טימרעד .רעכיב
 יאמלה ,לביאראפ טאה קינשטאבאט ןעמעװ ףיוא ,״ןטבעזנעצער־עסערפ עכעלשדוה
 יוזא _ ״רעדיל״ ךוב עטשרע סרעקיטש טריזנעצער ״ןפאלשראפ ץגאג״ ןבאה ײז
 זיא קינשטאבאט .1945 ןיא ןענישרעד זיא סאװ — ןםײהעג ךוב םאד עקאט טאה
 ןײא ףיוא ךיז טרירטנעצנאק רע תעב םאװ ,רעקיטירק רעשידעגירק א ללכב
 ׳ערעדנא ןצוט א ׳טקעריד רעדא אזימרב ׳רע טעפעשטראפ ׳טערטראפ ןשירעטכיד
 ערעמעװקאב א ׳תובחר רעמ ןבעג טלאװעג ןטלײװרעדסיוא ןײז טלאװ רע יװ
 .לאמ ןייא טימ ןזאה ךם א קינשטאבאט טסיש טימרעד .לטראװק ןשיטעאפ ןיא הריד

 זיולב םנטםײמ טבײרש רע לײװ ,רעקיטירק רעוױטאגענ ןײק קידגעײז טשינ
 טקידירפאב ,קראטש םיא ןלעפעג םאװ ,ןטעאפ יד ןגעװ םעיפארגאנאמ עשיטירק
 ערעדנא לאצ א קעװא טגײל רע ןוא קיטירק ןופ ערה־רצי םעד ןגעװטסעד ןופ רע

 .ןטעאפ

 ,ראפרעד ןיז־ילכ יד טאה רע .רעקיטירק רענעריובעג א זיא קינשטאבאט .א

 ןוא ,קיטירק ןיא ןקײװ םאד ׳טײקטנעײלעגנא יד ,רעקיטירק א ןופ רוטלוק יד
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 ןײטשטןןלג בקעי

 ־עדנע ךס א ןעגנאגעגכרוד זיא סאװ ״קאמשעג ןטריװיטלוקסיוא ןא טציזאפ רע
 א יװ קינשטאבאט זיא ןעמוקעג .ןײלא ויז טימ גירק ןיא ,עקיטכירפיזא ,ןעגנור
 םע זיא םיא ראפ .ןינע ןא ןעװעג טלאװ ןײלא גירק רעד יװ ,םענעי ןגעק רעגירק
 ןרעש דראב םמענעי ףיוא טנרעלעג ךיז טאה רע ליױו ,ןינע ןא ןראװעג עקאט
 ־ירק רעד ןופ שינעטכידעג רעד ןיא ןײרא זיא רע רעפיט םאװ רעבא .ןלאג ןוא
 ןביוהעגנא .ןײלא ךיז טימ ײרעגירק א ןראװעג קימעלאפ עשיטירק ץיז זיא ,ײרעג
 רע ןוא דיל םוצ ןעמונעג טםנרע ךיז טאה ןײלא רע םאװ ,ןופרעד םע ךיז טאה
 רעווש רעםאװ ,זיא סע הכאלמ ערעװש א ראפ םאװ ןעזעגנײא ךעלרע רעײז טאה
 טימ שינעעזנײא ןעלקיװטנא ןביוהעגנא ראפרעד טאה רע ןוא ,״טיורב לקיטש״
 ןעװעג ךות ןיא םיא ןענעז סאװ ,ןטעאפ לאצ א ןופ ןשינעלגנאר עכעלרע יד

 .רעטערבליצ יװ זיולב טנידעג םיא ןוא דמערפ
 ראפ גנורעדנװװאב ןפורוצםיורא זיא הדבוע רעײז םאװ ,רעקיטירק ןאראפ
 ךיז טסנאק ןוא גנולדנאהפא םרעקיטירק םעד טםקידנע העבײרש ןטביולעג רעײז
 ־עגפא םעד ןופ ךוב םאד ןרעטעלב טשינ ןיוש טםלאז וד זא ,ןטלאהנײא םיוק
 ןופ ןטאטיצ עטכארבעג יד םאװ ,רעקיטירק ערעדנא ןאראפ .רעבײרש ןטצאש
 ,דעקיטירק םעד טםנעײל וד רעמ םאװ ןוא עלאר א ןליפש וצ ףיוא ןרעה רעבײרש

 םעד ןופ ,טעטיזאוטריװ רענעגײא ןײז ןופ ,ןײלא םיא ןופ האנה וטםאה רעמ ץלא
 ןאראפ .טםנוק וצ ןוא קורדםיוא־ךיז וצ ןביוהרעד טעברא ןײז טאה רע יװ ןפוא
 ־ניק ץילא ןענעז ײז ,ןעמאזוצ תולעמ עדײב ןריניבמאק םאװ ,רעקיטירק רעדיװ
 זיולב ׳ךאזײב ןײק טשינ טרעװ ,פא ןצאש ןײז ןעמעװ רעבײרש רעד רעבא ,רעלטפ
 גנורעדנװואב ןפורוצםיורא טגנילעג רעקיטירק אזא .עמעט א רעדא דײרסיוא ןא
 !םיא ןבעל קעװא ךיז טצעז רע ,טשינ םיא טנקלאװראפ רע .ךיוא רעבײרש ןראפ

 טשינ רע טײר ,רעלטסניק א זיא ןײלא רעקיטירק רעד לײװ ,ראפרעד דארג רעבא
 טימ וליפא ןוא גנונעקרענא טימ רעבײרש ןײז ןבעל ךיז טצעז רע ,םיא ףיוא
 טשינ ןעק ןעמ .ײשפא — ךיוא ןבאה ךיז ןיא זומ קיטירק עטוג עדעי לײװ ,ײשפא
 ךיז טגײצרעביא ןעמ ביוא ,קרעװ סרעבײרש א ןבאה וצ ביל רענעײל א ןעגניװצ
 ־ירק עכלעזא אד ךיוא רעבא ןענעז םע .טאהעג ביל ןײלא סע טאה ןעמ זא ,טשינ
 ערעײז ןרילארטנאק ריד ךיז טםולג ,ײז טםנעײל וד יװ םעד ךאנ םאװ ,רעקיט
 םיא טםיורטעג ,טסעמראפ א ןיא ןוא טעװעג א ןיא םיא טימ טםײג ,ןעגנונײמ
 טפאש רעקיטירק רעקיזאד רעד .טכערעג זיא רע יצ ןעז טסליװ ,ןצנאג ןיא טשינ
 זיולב זיא׳ם ןעװ וליפא ,קרעװ םאד ןענעײל וצ קשח םעד רענעײל אזא ןיא רעבא

 .גנוגײצרעביא רעלופ רענעגײא םשל
 זיא רע זא ,טגאזעג טלאװ ךיא ? קינשטאבאט זיא רעקיטירק א ראפ םאװ
 ראפ גנורעדנװואב םיורא טפא ץנאג טפור רע •רעקיטירק ײלרעלא ןופ זעטנים א
 ,ןבײרש םענעגײא ןײז ןופ האנה ןטלעז טשינ טאה ןעמ ,״ןדלעה״ עטביולעג ענײז

 ןײז ,גנורעדילגעצ רעטינעג ץיז ןופ יװ ,ליטס ןלעודיוױדניא ץיז ץפ יוזא טשינ
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 ענײז ןופ ןטאטיצ יד רע טנקלאװראפ לאמ א .חוכ ןשיטילאנא ןוא טײקפראש
 יצ ןעז ןוא ןרילארטנאקכאנ םיא ליװ ןעמ זא ,ךױא טעשעג׳ס רעבא ׳רעבײרש
 ,ייז טקיטסעפאב ןוא תונעט ענײז טלקיװטנא רע רעמ סאװ ;טכערעג עקאט רע זיא
 ־עגסיוא עקאט ןעגנונײמ יד ןענעז יצ ,ןעז וצ קשח רעד ךיז טקעװרעד רעמ ץלא

 .עקידװעײטשסױא ןוא ענענאטש

 ־עג זיא םע סאװ ,הלעמ עםיורג לעיצעפס יד טאיה ״םולח ןיא שטנעמ רעד״
 ,דנײרפ א ןופ הלעמ יד .רעײגטימ א הנײרפ א ןגעװ דנײרפ ןטגעאנ א ןופ ןבירש

 וצ טראפשראפ רע סאװ ,םעד ןיא טײטשאב ,רעקיטירק רעטסנרע ןא זיא סאװ
 יװ ,טארוקא טםײװ דנײרפ רעד .ןשינעבארג עקיטםיזמוא ףיוא טײצ ןדנעװשראם
 טדער אד .ןכאמראפ וצ סע װו ןוא לריט א ןענעפע וצ װו ,ןרירוצוצ ךיז װו ןוא
 ־לעב א רעקיטירק ןײק טשינ זיא קינשטאבאט .א .קיטירק־הבוט ןופ טשינ ךיז
 ןיא .גראב ףיוא ןבעג טשינ רע טעװ דנײרפ עטסעב ענײז וליפא ןוא ״דבוט
 עכאװש סרעקיטש ןגעװ ןעגנונײמ עפראש ךס א ןאראפ ןענעז ײסע רעשיטירק ןײז
 — לסקעװ־טידערק א םיוא רע טלעטש ,גראב ףיוא אי ןיוש טיג רע זא ןוא ,רעדיל

 ןײרא טשינ ךאנ ןענעז סאװ ,רעדיל עײנ סרעקיטש ןופ םעיטגאראג עטוג ףױא
 ןקינשטאבאט טימ ןיב ךיא ןוא — ״טפאשדנאל עשידײ״ — ךוב טיױוצ ןײז ןיא

 .ןעגנוכײרגרעד ערעכעה וצ רעקיטש טרעטעלק רעדיל עײנ יד ןיא זא ,םיכסמ
 .קאמשעג ןטריוױטלוק א טגאמראפ קינשטאבאט זא ,ןזיװעגנא ךיא באה רעירפ

 םײב יורטוצ ןטםדנימ םעד ןפורםיורא טשינ רעקיטירק ןײק ןעק קאמשעג אזא ןא
 רעד זומ ,ןטסעמראפ רעקיטירק ןטימ ךיז ליװ רענעײל רעד ןעװ וליפא ;רענעײל
 זיא׳ס זא ,גאװ רעד ףיוא רעװש זיא תוניבמ םרעקיטירק םעד זא ,ןריפש רענעײל
 טשינ זיא׳ם זא רעדא ,גנונײמ־גנומיטש ענעגיולפעגכרוד־טשראקא ןײק טשיג

 .גנולדײאסיוא רענעגײא ףיוא טעדנירגאב
 ןצנאג א ףיוא ןא ךיז ןעמ טסיוטש ,קאמשעג ײב טלאה ןעמ זא ,ןגעװטסעד ןופ
 ־אט םאוו היל א ביוא ,קאמשעג טימ טעשעג סאװ .סנכײצגערפ ןופ קאטשניב
 ײב טעװ ןעמ ז טוג רעײז ראפ ךיא ןוא טכעלש רעײז ראפ ןטלאה טעװ קינשטאב
 ןקינשטאבאט ײב טעװ׳מ ןוא .קאמשעג ןײק טשינ באה ךיא זא ,ןלעופ טשינ רימ
 ־נוא ןשיװצ ,אד טרעװ ראפרעד .קאמשעג ןײק טשינ טאה רע זא ,ןלעופ טשיג
 סאװ ,קאמשעג םרענעײל ןטוג םעד ראפ טרא טכאמעג ,ןקאמשעג עדײב ערעזד
 טמוק םע ןעװ .ןקאמשעג עקידכופיה ערעזדנוא ףיוא ןײז ךמום טשינ ךיז ףראד
 וצ ןענעז ײז זא ,מיבסמ עדײב רימ ןענעז רעדיל־ןברוח עטקעריד םרעקיטש וצ

 .טמארגעג קידװעעזנא ןוא ןפא וצ ןוא טעקאנ
 א זיא רעקיטש זא ,זיא ,ןינב ןײז קינשטאבאט טיוב ריא ףיוא םאװ ,עזעט יד
 ־םופ ץיגכאנ טלאװעג ךיז טלאװ׳ם .תמא שוריפב זיא םאד ןוא ,טעאפ רענרעדאמ

 ךיא .טײקשינרעדאמ ןופ עזעט ןײז טלקיװטנא קינשטאבאט יװ ןפוא םעד טירט
 רעד .״סנאלעםקע ראפ״ רעטכיד רענרעדאמ א טנײמ םע םאװ ,לשמל ,טשינ םײװ
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 ןייטשטאלג בקע

 — ןריניפעד וצ ףליה עםיורג ןײק טשינ ׳ךיז טכוד דימ יװ ׳זיא סנאלעסקע ראפ

 רעטכיד א ראפ זיא׳ם ןורםח א ראס סאװ ׳ראלק טשינ ךיוא זיא רימ .םזינרעדאמ
 םירפם טימ .טייקשידײ רעטבעלעג ןופ לײט א ןענעז םירפס .״טײקשידײ־םירפס״

 .סעגר ןוא ןעהעש טימ טבעל ןעמ יװ ןעמ טבעל

 רימ ײב ןפור םאװ ׳ןלעטש אד ךיוא ןענעז גנולדנאהפא סקינשטאבאט ןיא
 התוס ןײלא ךיז רע זיא קילג םוצ .םיא טימ ןריזימעלאפ וצ קשח א םיורא

 רעבא ׳טײקינײלק ןײק טשיג עקאט זיא םאװ ׳דיל ןינע ןופ ליפ וצ טכאמ רע
 ןשירעפעש א ראפ ץלא רעד ׳גנורעטעגראפ ןופ טקעיבא ןײק ןרעװ טשינ ןעק׳ט

 .״ןימאמ רעסיורג ןײק טשיג ךיוא ןוא לאיצאסא ׳שיטילאפא״ זיא סאװ ׳ןשטגעמ

 ןלאיצאס םעד — ןרעקיטש וצ ךעלריט זדנוא ראפ טנפע ןײלא קינשטאבאט
 ־אט זדנוא טגאז 43 טײז ףיוא .רוד רעזדנוא ןופ ןשטנעמ ןשיטילאפ וליפא ןוא
 עכײר ןײז ׳תולעמ עשירעלאמ םרעקיטש ראנ טשינ״ ןעז ןעק ןעמ זא ׳קיגשטאב
 ךיוא ןעק ןעמ ראנ ׳גנוריזארפ רעקיבראפ ראפ חוכ ןײז ןוא טראװ ןראפ גנובאגאב
 זא ראנ ,׳סהטרח ןוא ןטפאשביל, ענעגײא ענײז ראנ טשינ ןא ןעײג מיא זא ׳ןעז

 ןא ןופ רעצ םעד ןיא ןײז ףתתשמ ךיוא ןפוא ןשירעטכיד א ףיוא ךיז ןעק רע
 .״ןרעדנא

 ןײז ףחתשמ ךיז ןופ תולעמ יד ןא .טעאפ ןדעי ראפ שיטאמאיםקא זיא סאד
 רע ןוא ןרעװ ןריובעג טשינ ראג רעטכיד א לאז ,״ןרעדנא ןא ןופ רעצ םעד ןיא״

 .ןריובעג טשינ ךעלנײװעג טרעװ
 עטצעל םרעקיטש ןופ תולעמ יד קינשטאבאט םיוא טנכער 46 טײז ףיוא
 ־ראפ ײנ יד ײם ,״טפאשדנאל עשידײ״ ךוב ןופ גנולײטפא עטצעל יד ײם ׳רעדיל
 ־לא וצ ןוא ףראש וצ לסיב א זיא רע .ןעגנוטײצ ןוא ןלאנרושז ןיא עטכעלטנפע
 ־רעד טפראװ רע .״רעדיל ערעדנא״ סרעקיטש ןופ תונורסח יד קידנזײװנא ,ןײמעג
 רעדיל יד״ — זא ,זדנוא טגאז רע ןעװ ,ןינב םענעגידא ץיז םוא טשינ ריש טימ
 ןענעז ײז .עמעט עראבנעקרעד א ןבאה ןוא רעטקאראב ןכעלטײהנײא ןא ןגארט
 ןוא ׳טשיופעגנא, יוזא טשינ זיא טײקכעלדליב יד .זיצערפ ןוא ראלק ןבירשעג

 .״׳רעדיל ערעדנא, םרעקיטש ןיא יװ ׳תונרזפ אזא טימ ןפראװעגנא טשינ

 עטכארטעגכרוד ןוא עכעלרע ןא זיא ״םולח ןיא שטנעמ רעד״ םקינשטאבאט ,א
 ןאטעג בײה א סגטצעל ךיז טאה סאװ ׳טעאפ־רבח א ןגעװ גנולדנאהפא עשיטירק
 קינשטאבאט .א .ןסולפנײא עדמערפ ךיז ןופ קידנעלקיװפא ,דיל ןגײא ןײז טימ
 ןעמ ןוא טקעריד ׳ןפא ןענעז רעדיל עײנ יד זא ׳ןא טתיװ רע ןעװ טכערעג זיא

 .״׳דיל ןופ םוראד ןוא םוראװ, םעד יונעג טסײװ״

 רעטכיד ןופ םינפ םאד טעז ןעמ יוו ,רעקיטש רעטכיד ןופ םינפ סאד טעז ןעמ
 ׳רבח א ןגעװ עיפארגאנאמ רעשיטירק ןײז ןיא ׳קינשטאבאט .א רעקיטירק ןוא
 .טײקמעראװ ןוא שינעדנעטשראפ ךם א טימ פא טצאש ןוא טצעש רע דיל סנעמעװ
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 ןײטשנײװ שירעב

 טשרע ןײז ןבעגעגסיורא ןײטשנײװ שירעב טאה קירוצ ראי קיםײרד א טימ
 ־עגוצ זיא׳ס זא ,ןראװעג ראלק ראלק ךײלג זיא׳ם ןוא /׳גראװכורב״ — רעדיל ךוב
 םעד ןופ עקירעמא ןײק ןעמוקעג זיא ןײטשנײװ .טעאפ רעקיטראנגײא ןא ןעמוק
 רענאיצילאג רעקידשרעדנא ןא ןעװעג זיא רע רעבא ׳עיצילאג ,עשײר לטעטש
 טרעהעג ןבאה רימ רעדיל םנעמעװ ןיא ,םיא ראפ עקידרעירפ יד יװ ,רעטכיד
 רעײז ןיא טניר ךות ןיא זא ,טריפשעג ןוא עיזעאפ רעשטײד רעד ןופ ןעגנאלקפא
 ןיא טלדנאװראפ ןבאה ײז םאװ ,רעטכעלעג ףראש ןוא קזוח רעשיריל סענײה דיל
 ־עגפא ןוא ןעװעג רײגמ קירוצ ןענײה ןטלאװ ײז יװ ,ןזרעפ עשידײ עבראה ,עטוג
 ןעװעג העגשה םענײה זיא ךות ןיא .רעדיל עשידײ ענײז ןופ שסײד םעד ןפראװ
 ףיוא ןוא שטײד ףיוא יװ ,עיזעאפ רעשידײ רעד ףיוא ןוא שידײ ןיא רעםערג

 .תונושל ערעדנא ןיא ןטעאפ

 רופש ןטסדנימ םעד ןא רעבא ,עיצילאג ןופ ןעמוקעג זיא ןײטשנײװ שירעב
 ןעװעג רימ ןענעז ריא וצ סאװ ,טײקפראש ןוא טײקבראה רעקיטנאק רענעי ןופ
 ענײז טכעלטנפעראפ טאה ןײטשנײװ סאװ ׳ראי קילדנעצ םעד ךרוד .טניוװעג
 ןעזעג ךײלג ןעמ טאה ,״גראװכורב״ ךוב טשרע ןײז ןענישרעד זיא םע זיב ,רעדיל
 ןקידנשאררעביא ןוא ןגיוא ענעפא טימ ןלאפעגוצ זיא םאװ ,רענאיצילאג ןגנױ א
 ןבאה םאװ ,תורוש עטײרב ןופ םעטא ןשינאמטיװ א טימ ןוא עקירעמא וצ ריגײג
 ,םענעריולראפ א ןופ טימעג א וצ דימה ךיז טדעררעד ןוא טדערעג ןוא ןלאמעג

 ערעדנוזאב ןעװעג קידנעטש טעמכ ןענעז רעדיל ענײז .םענענופעג ןוא ןטכוזעגפא
 טעשזדנאלבעגנײרא ןוױכב טאה סאװ ,ןאמנגנױ ןשידײ ןדמערפ א ןופ סעמארד
 טאה רע יװ םעד ךאנ ,רעשימײה טכאמעג ײז ןיא ךיז ןוא ןטנגעג עדמערפ ןיא
 רעטשימײהעגנײא־שיטעאפ רעד ןיא טפול רעד ןופ ריפשעג םעד ןבעגעג זדנוא

 .טײקדמערפ

 םעד ןופ עיראטאראבאל יד שוריפב ןעמ טעז ,״גראװכורב״ ךוב טשרע ןײז ןיא
 .טײקצנאג א ײז ןופ טפאש ןוא רעקיטש יד טמענ רע יװ ׳טעאפ םעײנ ןוא ןגנױ

 ,ןאט ןלעודיוױדניא ןא ךיז טימ ןעגנערב םאװ ׳ןטעאפ עײנ עטסײמ יד יװ רעבא

 ןסאג עדמערפ יד ןיא טירט ענײז .ןעמענוצפיוא רעװש ןעװעג הליחתכל םיא זיא
 װו טקוקעגמורא טוג ךיז טלאװ רע יװ ,עקיטכיזראפ ןעװעג ןענעז ןטעהנאמ ןופ
 ןיא ,טלקיװעגרעדנאנופ זדנוא ראפ רע טאה ,ךיז קידנקוקמורא ןוא ,טנאפש רע

 .עיצאזינאקירעמא רעשידײ ןײז ןופ םעצארפ םעד ,תורוש עקידװעדעראב עטײרב

 ןבאה ןוא עקירעמא ןײק םיא ראפ ןעמוקעג ןענעז סאװ ,ןטעאפ עשידײ עטםײמ
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 םאװ ׳דנאל טקעדטנא ןא יװ ןעמונעגנא דנאל עײנ םאד ןבאה ,עקירעמא ןעגנוזאב

 טאה רע .ןעמעננײא טפראדאב טשרע םע טאה ןײטשנײװ שירעב .אד ןיוש זיא

 םעד ,קראי־ױג ןופ טפול יד ,קראי־ױנ ןײז ןקעדטנא ךיז ראפ טלאװעג לכ םדוק

 ־ױנ ןגעװ תורוש עטײרב ענײז רע טאה רעטעפש .רעמיגפ עכעלשטנעמ יד ׳למיה

 .טצעזאב רעמ דיל ןדעי טימ ךיז ןוא עקירעמא ףיוא טרעטײרבעגםיוא קראי

 זיא עקירעמא ראנ ,דנאל םאד ראנ טשינ עקירעמא זיא ןענײטשנײװ ראפ

 רשפא טעװ דיל ןופ רענעײל רעד וװ ,םאג ערעדנוזאב א וליפא ןענײטשנײװ ראפ

 ־ןײלק עקיפיואנביוא עקיזאד יד טשינ טרא ןענײטשנײװ רעבא .ןײז טשינ לאמ ןײק

 וװ ,לקניװ ןדעי ןיא ,םוטעמוא עקירעמא ןײז ץלא ךאנ טניפעג רע .עיפארגאעג

 רעד ,רעדיל ענײז ןופ עמארד יד .טרעדנאװ גיוא ןײז װו ןוא ןטערט םיפ עגײז

 .ךיז ךיוא רע טכוז ,עקירעמא טכוז רע תעב םאױ ,םעד ןיא טײטשאב טקילפנאק

 םאד ו א־אד — עשײר ןופ לגנײ םאד — רע טוט םאװ ,דימת ךיז טרעדנ ,װ רע
 ־קאװרעד רעד ,רע תעב ןוא ,טירש ןוא טירט ףיוא םיא טײלגאב עשײר ןופ לגנײ

 יד ןענאמרעד ןײא ןיא םיא רוחב רעשײר רעד טלאה ,יה־אד םעד טלאמ ,רענעס

 ןײז טמידעפעג רדםכ טלאװ רע יװ ,ןדײ עשלטעטש ״דחפשמ ,םיבורק יד ,םײה

 .טפאשגנױ ןופ םידעפ טימ ךיז ןרעטלע

 ענײז טימ ךײלג ,ןײטשנײװ שירעב טעאפ רעד ןעמוקעג זדנוא וצ זיא יוזא

 .ןבעגעגםיורא רעטציא זיב טאה רע םאװ ,רעכיב ענײז ךרוד ןוא ,רעדיל עטשרע

 ־טםװואב א ןעװעג זיא םאװ ,״עשײר׳, ךוב ןײז ןענישרעד זיא ״גראװכורב״ ךאנ

 טלאװעג טלאװ רע יװ ,גנונאמרעד ןײז ןופ לטעטש םעד ןיא טלאהראפ רעקיניז

 ןוא טירט ףיוא ׳יװ ײם םיא טײלגאב םאװ ,ץלא ןורכז ןיא ןשירפפא רעמ ךאנ

 ־עאפ ןוא רעדיל״ גנולמאז א טכעלטנפעראפ רע טאה ״עשײר״ ןײז ךאנ .טירש

 עשידײ עטםעב ןוא עטסנעש יד ןיא טײרפשעצ טײקשירעפעש ןײז טאה רע .״סעמ

 .טלעװ רעשידײ רעצנאג רעד ןיא ןלאנרושז

 ,״רעדיל עטרעשאב״ ךוב ײנ ןײז ןענישרעד זיא גאטנרױבעג ןטסקיצכעז ןײז וצ

 םעד זיא ךוב םעד ןיא .ןא 1949 ןופ ןבירשעג טאה רע סאװ ,רעדיל ןופ גגולמאז א

 ,רעכיב עקידרעירפ ענײז ןיא יװ ,רעשימײה ךאנ טלאטשעג טנאקאב םטעאפ

 .ןעװעג ״טרעשאב״ רעירפ ךיוא זיא םיא םאװ ,ץלא טימ ךיז טצונאב רע שטאכ

 טצעזאב ךיז ןוא עקירעמא ״ןעמונעגנײא״ ןײטשנײװ ןיוש טאה רעבא ךוב םעד ןיא
 ןעגנונאמרעד ןוא תומולח ענײז עלא אד טצעזאב רע .דניזעגזיוה ץנאג ןײז טימ

 ןוא זדנוא ראפ ןיוש ףראד רע .דנאל־שמוח םעד ךאנ אד טקנעב רע ,םײה ןײז ןופ

 .ןטנגעג ןוא ןעלקניװ עטרעבארעד עײנ ענײז ןדערמורא ליפ וצ טשינ רעמ ךיז ראפ

 סאװ ,ץלא ןופ טפול יד ןפאש ײװצ־הרוש א ןופ קנװו א טימ זיולב ןיוש ןעק רע

 .ןזײװ זדנוא ליװ רע
 טאה סאװ ,רעטיצ ןשיריל ראפ דיל ןײז ןיא טרא רעמ רע טאה ראפרעד

 .ןרעדליש ןײז ןופ תונשקע רעד ןיא ןרעװ טרעהרעד טנעקעג דימת טשינ
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 עטרעשאב״ ךוב םעד ןיא טרעװ ״דיל״ טראװ םאד זא ,טנאםערעטניא זיא׳ם
 רע ,דיל ןגעװ טגניז רע .רעמ ךאג רשפא ןוא ׳לאמ טרעדנוה טנאמרעד ״רעדיל
 רעדעי ןיא דיל א ןופ רעטיצפיוא םעד ץלא ןופ רעירפ טריפש רע .דיל םאד טכוז
 עלא ןעלדנאװראפ ,דיל סאד ןכײרגרעד ;דיל םאד — םדוק זיא עמעט יד .ךאז

 ;דיל ןיא — ןקורדנײא

 ,דיל םוצ ןעמוקעגקירוצ ןיב׳כ

 .זארג ןטלא ןופ ,ףיוה םענירג ןופ

 ־רעדא

 היל ,ריד ראפ
 .ירפרעדניא םעד טזאלעגרעביא ךיא באה

 ;ןטײז רעקילדנעצ טימ רעטײװ ןוא

 ,רעד ןעװעג םע ןיב ךיא

 .רעדיל יד טימ ן־ײובעג זיא םאװ

 :ךוב ןיא רעפיט ןוא רעטײװ ךאנ ןוא

 הײ ןשירפ א ןפערטנא יוזא יצ
 היל א סנײמ ףיוא ןכעלנע ןא

 :רעטײװ ךאנ ןטײז קילדנעצ א טימ רעדיװ ןוא

 היל םאד ןפאשאב םאװ ןכאז יד טימ ךימ זאל

 .רעדיל — ןשטנעמ ןוא ןכאז ןופ ןפאש וצ טכוזעג לאמא טאה ןײטשנײװ

 ערעסאװ ןופ ןוא דיל ןײז ןעזסיוא ףראד׳ם יוזא יװ גנונא ןא ןיוש רע טאה רעטציא
 דיל ןײז ןופ טײקצנאג יד רעירפ טריפש ןוא טעז רע .ןפאש דיל ןײז ליװ רע ןכאז

 היל ןײז ףיוא ךעלנע ןײז לאז דײ רענענופעג ,רעשירפ רעד זא ,ליװ רע ןוא
 טרעװ׳ם רעדײא ךאנ היל סאד ןריפש םנײטשגײװ שירעב זיא טעאפ םעד ראפ
 היל סאד טריפש ןעמ .שינעבעלרעביא עטנאקאב ןוא עמיטניא ןא רעײז ,ןפאשאב
 ןיא ,רענײב יד ןיא טײקטכײרגרעד עטקנעבראפ יד ןוא טײקצנאג יד ,טײקלופ יד
 ןטריפשעג םעד ןופ עיצקעפרעפ יד זיא ליצ רעד .רעגניפ יד ןיא שממ ,טימעג
 טעב׳ס ׳ךיז ראפ שינעפעשאב א זיא׳ם .ןראװעג ןריובעג זיא׳ם רעדײא ךאנ היל

 ,ןגאזוצסיוא השוב א טײצ רעשינאכעמ רעזדנוא ןיא זיא׳ם .ןרעװ וצ ןריובעג ךיז
 .עיצאריפסניא — ןופ ןיז רעד זיא םאד רעבא

 ןופ עיזיװ יד ךיז ראפ ןײטשנײװ שירעב טעאפ רעד טעז ךוב םעײנ םעד ןיא
 ןיא ךיז טכוז רע ;עקירעמא רענענופעג ןײז ןיא םע טכוז רע ןוא היל ןקיטראפ
 םע ןוא ןקיטלאטשעג םע לאז רע זא ,םיא ןופ טנאמ ןוא םיא וצ טמוק םאװ היל
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 ענײר רעמ ןאראפ ״רעדיל עטרעשאב״ ךוב םעײנ םעד ןיא ןענעז ראפרעד .ןפאש
 םאװ ,ןיז םעד ןיא ענײר — גאז׳כ .רעכיב עקידרעירפ ענײז ןיא יװ ,רעדיל־רוטאנ
 ןיא .דיל ןופ ״ןכאז״ יד ןלעטשנעמאזוצ ראנ ,ןבעגוצ טשינ ראג ליװ ןײטשנײװ
 ,עטכוזעגפא ןא ,טגאזעג רעירפ יװ ,עקירעמא סנײטשנײװ ןיוש זיא ךוב םעײנ םעד

 יד ,רענטרעג יד ,ךעלטעטש ןוא טעטש יד ,ןטנגעג יד ,ןםאג יד ןיוש זדנוא טיג רע
 ץלא ךאנ רע טכוז ןײלא ךיז רעבא ,עטכוזעגפא יװ — ןשטנעמ יד וליפא ,גרעב

 .לגנײ רעשײר ןופ טפאשקנעב רעטרעדנגוראפ רעד טימ םורא
 טלאמ רעלטסניק א ןעװ זא ,טגאזעג לאמא רעלאמ רענאקירעמא ןא טאה׳ם
 ־נא ןוא רענעש ,רעםעב ןוא רעםעב לאמ עלא סע טלאמ רע ןוא דרעפ א רדסכ
 ־מוא רעד ןיא ןטײרנײרא דרעפ ןקיצנײא םעד ףיוא וליפא רע ןעק ,רעקידשרעד
 ־ראפ .קיטאמעט עטצענערגאב אזא טשינ רעכיז טאה ןײטשנײװ .טײקכעלברעטש
 רעדיװ זדנוא טאה ןײלא רע םאװ ,אזא רעבא ,עטײרב א זיא קיטאמעט ןײז — טרעק
 עטרעשאב״ ךוב םעד ןיא .טכאמעג טנאקאב ריא טימ לאמ א רעבא ןוא לאמ א
 ,טאטש ןײז — קיטאמעט עטבילאב ןײז ךרודא ןײטשנײװ זדנוא ראפ טריפ ״רעדיל

 לײװ — ענײז — ןעניושראפ עיור ענײז ,טפאשקגעב ןײז ,םיבורק ענײז ,ףראד ןײז
 טפאשקנעב יד סיוראפ אד טײג םיא רעבא .טימעג ןײז טימ ןעמונעגכרוד זיא ץלא

 :גנומיטש יד וליפא טכוז רע ,דיל ןכאנ

 .דיל ןטשרע ןראפ םולח ןםיורג םענעי ןיא יװ

 ־ארעד עײנ א ךוב םעײנ ןיא טפאש — דיל םוצ תורוש עלא טימ ץיג םאד טא
 טײגרעד ןוא דיל םאד לאמ א טלעפראפ סאװ ,טײקיניזטםװואב א יװ ,גנורעב

 :וצרעד טשינ

 ,טשינ ןײמ
 ,ךאז עבלעז יד טשינ זיא ירפ רעד ןיא ןוז רעד טימ זא

 .טכאנראפ ןיא ןוז רעד טימ יװ

 .טיור ןוא םיורג רעטנוא־ןעײג ,ףיוא־ןעײג — עדײב

 טעװ רע ביוא ,ןעגײטשנײװ שירעב טשיג ךיוא טרא ,דיל סאד קידנכוז רעבא
 ענייז .עיםרוקםקע ןייז ףיוא ןעמענטימ םיא ןוא דיל ןופ רענעײל םעד ןדימנײא
 ךיז טפיוק ץיטשניױו רעבא ,טרילאטעד וצ לאמ א ראפרעד ןרעװ רעדיל־רוטאנ
 ןעמ ןוא םיא טיורטעג ןעמ ןוא רעדליב עכעלפערט טימ רענעייל םייב םיוא

 :דיל םאד — ןעמאזוצ םיא טימ טכוז

 ׳ףראד ןצנאג ןראפ ,ײז ראפ ןגער ףיוא טעב׳מ
 .טניװ ןטשירפעגפא ףיוא רעסאװ ץבעל א ףיוא

 .ןכײט עטפעװעגסיוא יד ךיז ןטלאפש דנארב ןופ ןוא ץיה ןופ
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 .דלאװ ןצנאג ןראפ ,רעײפ ראפ ארומ טאה׳מ

 ,טפול רעד ןיא זיא לבעװש

 .טשראד ןופ ןבראטש לגײפ ןוא

 ,ןגיוא ערעװש טימ םורא טםײג ןײלא וד
 .ײלב יװ ךיז ןגײב תואובת עקידנעײטש עלא

 דרעפ ןוא יק עקידנעײגמוא ןופ פעק יד
 .דרע רעד וצ טמײלעג פארא ןעגנעה

 זדנוא ןריםערעטגיאראפ וצ ןענײטשנײװ טגגילעג׳ם יצ ,רעכיז טשיג ןיב׳כ
 ־ראפ רעקידחפשמ רעצנאג רעײז טימ ,ןטלאטשעג־םײה עטקנעדעג ענײז עלא ןיא
 יד ןיא ךיוא רעבא ,תונורכז ענײז ןיא ןאטעגנײרא זיא ןײטשנײװ .טפאשדניב
 ־ײא עטצילבעגפיוא טימ רע טניולאב ײז ןופ עטסגנעל ןוא עטםמיטניא ,עטסגנע
 טיג ץלא .טעמוא ןא ךיז טלפענ ךוב ןצנאג ןרעביא ןוא .תורוש ןוא רעדליב ענעג
 ערוכיש יד ,ןפיש יד ,ןענאב יד ,ןםאג יד ,ןפמאל יד — טעמוא סיורא ךיז ןופ
 םנײטשנײװ ןופ ״ןכאז״ יד ןענעז סאד .ןשטנעמ ״עקירעביא״ יד ןופ םנגינעגראפ

 :דיל

 .רעדיל ןיא ריד וצ דער׳כ סאװ ךארפש יד יװ רעמ טשינ גאמראפ׳כ

 .ןסיורד ןיא םענײק טשינ גאז׳כ םאװ ןכאז ןופ ךיא לײצרעד רעדיל ןיא

 ןופ ןושל סאד זיא סאװ ,רעדיל ענײז ןופ ןושל םעד טימ דיל םאד טכוז רע
 םיוא טגאלש ןײטשנײװ שירעב רעבא ,תוטשפ רעשילאקיזומ־טשינ ןופ טפא ,תוטשפ
 ןײז ןופ אכע רעכעלרע רעד זיא םאװ ,רעיורט פעד ןוא טימעג םאד ןושל ןײז ןופ

 :דיל

 ,דיל ןופ ןרעװ םוצ ןרעקמוא ךיז לאמ א רעדיװ ןוא

 :טגיװ ןופ טנלע םוצ ,שטנעמ ןופ רעיורט םוצ

 :טימעג ןקידעכאװ ןופ טעמוא םוצ ,רעפאה םוצ

 .דיל םענעפאשאב ןופ דרע רעצנאג רעד וצ
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 ךליופ ןברוח״ םנײטשניבור ףםױ

 ךאנ ןבעגעגםיורא טאה ץיטשניבור ףםױ טעאפ רעד םאװ /ךליופ ןברוח״
 ערעםערג קיצפופ עפאנק ןופ טײטשאב ,״דנאלםור תליגמ״ קרעװ שיפע םיורג ןײז
 סאװ /׳ןצײרד עקצאמאלט״ עמעאפ יד ײז ןשיװצ ׳ןעגנאזעג ערענעלק ןוא
 ערעדנוזאב ןיא טלײטעגנײא זיא ןוא ןטײז עקידתובחר קיםײרד ןופ רעמ טמענראפ
 ןופ ללש א טימ ןפארטס עקיזרעפ־ריפ ןופ תורוש טנזיוט ףניפ ;ןעלטיפאק
 ,ןשטנעמ ןופ ןעגנורעדליש ;עקיצילב ןוא עשירעדניפרעד ײז ןופ לאצ א ,ןעמארג

 םעד ןוא עזארפ רעטוג ןופ גנוװש םעד ןגאמראפ סאװ ,רעטרע ןוא ןםאג ,טעטש
 קידנעמענמורא ןוא קימענראפ אזא ןופ וטפיוא רעד ןיוש .רעדיל ןופ םוצמצ
 ״דנאלסור תליגמ״ קרעװ לאטנעמונאמ ןײז ךאנ ראי ײרד עצנאג ןײק טשינ ,קרעװ
 טשינ רעד ,עיגרעגע רעשירעלײצרעד ןופ לדורפש רעד — ןרעדנװואב וצ זיא

 יד טא ,תונורכז עטפינקעג ןוא עטלטײקעג ןופ םארטש רענעםירעגרעביא טפא
 טנכײצראפ ןגעמ ״ןליופ ןברוח״ קרעװ םענענישרעד טשראקא ןופ תולעמ עלא
 ןפעשרעד ליװ ןעמ ןוא עמעאפ רעד ןיא ךיז טפיטראפ ןעמ רעדײא ךאנ ןרעװ

 .טײקלופטרעװ עכעלטנירג ריא
 עירעם רעטשרע רעד ןיא .םעירעם ײרד ןיא טלײטעגנײא זיא קרעװ םאד
 רעד וצ״ — טעאפ רעד ךיז טעװעטאר — טגאזעג רעסעב ,טעאפ רעד טראפ
 ןײטשניבור זא ,ןגאז ןעמ ןאק ,ליװ ןעמ זא .דנאלםור קידנזאלראפ ,״ץענערג
 א יז ןעקנעדעג רימ יװ ,דנו־ענ ןײז ןגעװ ״הליגמ״ ןײז טימ דנאלםור טזאלראפ
 רעד וצ קידנראפ .״דנאלסור תליגמ״ ןײז ןופ ענעגנוזעגםיוא ןא ,עקיטראפ
 ־אמרעד עטצירקראפ קיבײא ףיוא ענעי טפײרעגםיוא םיא ןיא ךיז ןבאה ץענערג
 קירב א קרעװ םעײנ ןופ גנולײטפא עטשרע יד ךאנ זיא טםיזמוא טשינ .ןעגגונ
 א ןוא ,ןזאלראפ טשראקא טאה רע םאװ ,ןשטנעמ יד טימ ןוא דגאל םעד טימ

 .1960 ןיא ןענישרעד זיא סאװ ךוב םעד טימ גנודניבראפ

 ןוא ןיוש ךיז טעזרעד ריא ןיא ןוא ,״ןליופ״ טםײה גנולײטפא עטײװצ יד
 .ןליופ ןיוש ךיז ״טרעהרעד״

 טפול יד לײװ א ןײא םעטא ךיא
 .ליק ,טקיטניװעצ טקעמש םאװ

 םורא ץלא טאה גאט־גנילירפ רעד
 — ןגיוצראפ יולב ןליטש טימ

 שיור רעד ,םיוא ךיז טכאד רימ
 .ליטש ,ןשאלעגפא טרעװ םורא
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 — ךיוא ןױש ךיז טרעהרעד ןלױפ רעבא

 ,טכארטראפ קוק ןוא ױזא ײטש ךיא

 רעיוא ןײמ טרעה גנולצולפ ןוא
 סיורא שיור ןופ לוק־שרעדניק א
 .דישז — :ןעירשעצ קערש טימ

 טםײה ׳ךוב ןופ טפלעה טמענראפ םאװ ,גנולײטפא עטםערג יד ,עטירד יד
 ןופ ןרופש עטקעמעגפא ןוא ןרופש ענײז טעאפ רעד טכוז טראד ןוא ״ןברוח״
 רע ןעװ ,טנעמאמ ןטצעל םוצ זיב ,טגאלק ןוא טכוז רע ,ןבעל שידײ ןוא ןדײ
 ןעװעג טרעשאב רעטיב זיא םיא װו ׳ןליופ ןופ ךיוא ןיוש ךיז טעװעטאר

 .םארגאפ רעצלעק ןופ רעדיוש יןוא ליורג ןופ ןעײװכאנ יד ןבעלוצכרוד

 ,ןקיטכאנראפ ,יולב ןטײװ ןיא

 ...ןליופ ןריולראפ וװ טרעװ

 קיבײא ףיוא — םײװ ןוא ײטש ךיא
 .קעװא ריא ןופ דײ א זיא

 ,טפיול ,ךיז טעװעטאר דײ א .םערופ ןײז ,קרעװ ןופ םאר יד זיא םאד

 ערעםערג ,עטנאעגםיוראפ ערערעװש ךאנ ןוא עטבעלעגכרוד ןופ טפיולטנא
 הדיבא יד טניױואב ,טגאלקאב ,ץענערג רעד וצ טפיול ;דנאלםור ןיא ןקילגמוא
 טשינ .שילאבמיס וױטקעלאק ךיז טעװעטאר ,רעטײװ טפיולטנא ןוא קלאפ א ןופ

 טשינ וליפא ןאק רע םאװ ,ןליופ ןײז ןופ קעװא זיא זיולב טעאפ רעד ,רע
 שילמיה ,שידרע ,שיזאזײפ ,שיזיפ ,קיטסײג םיא ןיא טבעל יז לײװ ,ןטלעשראפ
 עקיטסײג עסיורג עטכארבעגמוא עריא טימ ׳שיליופ ןוא שידײ־לערוטלוק ןוא
 טשינ ,ןײנ — ןטרעװ עשיטסינאמוה עשיליופ עטשיװעגפא ןוא סרעריפ עשידײ

 ןיא ןאראפ •דײ א — קיבײא ףיוא ןליופ טזאלראפ׳ס ראנ ,טפיולטנא ןײלא רע
 עשידײ עקידמיואמ א ראנ טשינ זיא םאד זא ,גנוגײצרעביא יד עמעאפ רעד
 טאה׳ם וװ ,דרע רעשיליופ ןופ עידעגארט עפיט א ךיוא ראנ ,עידעגארט
 טימ זײװלײט ,ןראװעג טקעמעגפא זיא ןוא קלאפ שידײ םיורג א טבעלעג
 עריא טאהעג לאמ א טאה סאװ ,דנאל א ןופ ףליה רעד טימ ,ףליה רעשיליופ

 .סדיװראנ ןוא םעשטיװעקצימ יד ׳םרעעז ןוא תומולח־ילעב עסיורג

 רעטםערג רעד טגיל ,קיבײא ףיוא ״ןליופ טזאלראפ םאװ ,דײ א״ םעד ןיא
 ןשיללכ ןקראטש א טגאמראפ ןײטשניבור ףםוי .קרעװ םעײנ םעד ןופ טרעװ
 זטכארטאב ןאק רע ,ןינע ןא ןעמענאב ןאק רע .עלא רימ ןענעז — ״דײ״ ןײז ,שוח
 .ןרידיװער ןוא ןצאש וצ גנוגײנ א ןוא תױרחא עלאיצאם א טאה רע רע ,בצמ א
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 ןײטשטאלג בקעי

 תובשחמ ענײז .ןטכארסאב יא ,ןטכארטראפ יא ,טגאזעג ךיא טלאװ ,ןאק רע
 טעז םאװ ׳ןשטנעמ םענעגיוצעגנײרא ךעלטפאשלעזעג ןקיטײצטנײה א ןופ ןענעז

 •ןײז ריבסמ יז ןאק ןוא ןגיוא ענעפא טימ טלעװ יד

 ןשטנעמ ןופ ןעגנורעדליש ענײז ןוא ןשינעעשעג ןגעװ ןעגנוטכארטאב ענײז
 טגאמראפ ןײטשניבור ףסױ זא ,ראלק זיא׳ס .עטריזילאנא־טוג ןענעז ןכאז ןוא
 רע לײװ ,טסילעװאנ א ןופ טנאלאט ןשיטסירטעלעב ןקידנטײדאב ץנאג א
 קרעװ א טיוב דע .רערעדליש ןוא רעלײצרעד ןטוג א ןופ תולעמ עלא טאה
 — ןבעג זדנוא ףראד קרעװ א סאװ ץלא טימ םיורא טמוק ןוא ןטײז עלא ןופ

 .קרעװ ןײז ףיוא רעבײרש םעד ןופ םעטא םעד טימ ןוא ןבעל ןופ טפאה טימ

 יד טעאפ םעד טקורעגרעטנוא זײב טאה ןעמ סאװ שלאפ ןעװעג זיא ם
 .עזארפ ןיא ״דנאלסור .תליגמ״ ןײז ןבירשעג טשינ טאה רע סאװ ראפ ,הנעט

 ־עגנײרא טעאפ רעד טאה יוזא יװ ,ןרעדנוװאב טפראדאב ןעמ טאה רעכיג
 ,טעװ׳מ ביוא .קרעװ שיטעאפ ןײז ןיא טםנוק עשיאזארפ ליפ יוזא טרעמאלק

 ןעמ טעװ ,״ןליופ ןברוח״ ןגעװ הישק עקיבלעז יד ןגערפ אמתםמ טעװ׳מ ןוא
 םולש טאה טעאפ רעד יװ ןזײװאב ןוא קרעװ עײנ םאד ןענעפע ןענאק ךיוא
 ןצנאג ןטימ טרעכײראב ןעגנאזעג ענײז ןוא עיזעאפ ןוא עזארפ ןשיװצ טכאמעג
 יד ןיא ראנ ,קרעװ ןיא ראנ טשינ טײג םיא סאװ ׳טםירטעלעב ןטוג א ןופ חוכ
 .ןטיבעג ענעדײשראפ ןוא ןטײז ענעדײשראפ ףיוא טפדאװ קרעוז םאד םאװ ,סנטאש

 ןוא ךײרגלאפרעד ןײז דימת ךודיש רעשיאזארפ־שיטעאפ רעד טא ןאק
 רעבא ,ךעלגעממוא זתורוש רעטנזיוט ןופ חטש א ףיוא ןטלאהסיוא רע ןאק
 עקאט טײטשאב ״דגאלםור תליגמ״ ןופ ןוא ״ןליופ ןברוח״ ןופ ףמואירט רעד
 ןוא קידװעעזנא זיא ״ןטנעמעלע״ עדײב יד ןשיװצ םולש רעד סאװ ,םעד ןיא
 רעד ןופ םעמעאפ עשיםאלק עטםערג יד ןיא וליפא .ךײרגלאפרעד זײװלײט
 ־נאלאב ןטלאהעגםיוא ןוא דימת טנאקעג טשינ ןטעאפ ןבאה רוטארעטיל־טלעװ
 ךיז ןבאה ײז ןוא טנעצארפ טרעדנוה עצנאג ףיוא תוכײש עקיזאד יד ןריס

 .טדערראפ רעדא ןעגנוזראפ
 ײװצ ראפ ןעמענ ײז לאז ןעמ ביוא ,קרעװ עדײב יד ןשיװצ קוליח רעד
 ןופ ןפאטע ערעדנוזאב ײװצ ראפ — רעקיטכיר ,טשינ ןוא קרעװ ערעדנוזאב
 רעמ טרינימאד ״דנאלםור תליגמ״ ןיא םאװ ,םעד ןיא טײטשאב ,קרעװ ןײא
 ןכעלנעזרעפ ליפ יוזא וצ םוקקירוצ ריא תמחמ ,״ןליופ ןברוח״ ןיא ןוא גנאזעג
 רעטצאלפעגסיורא רעד ,גאלקעג רעד רעמ טרינימאד — ןברוח ןלאנאיצאנ ןוא

 •ןײװעג
 םיא ןזאלראפ רעיוא ןײז ,גיוא ןײז .םוטעמוא אד רעבא זיא טעאפ רעד
 ןדניװשראפ ןא טבײה עװקםאמ ןוא ץענערג רעד וצ ךיז טעװעטאר רע ןעװ .טשינ
 רעטוג רעד םוטעמוא ןאראפ .״ךיור רעד ןאב רעד ןופ וליפא טקעמש״ —
 קיציא יװ ןשטנעמ ״ענעוטעגנײרא״ עכלעזא וצ וליפא ןליװ רעכעלבעגראפ
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 םעד וליפא םיא ןיא טריפשרעד רע ןוא ןתוכז טכוז רע ןעמעװ ףיוא ,רעפעפ
 ןעמונעג לאמ א ןרעפעפ טאה סאװ ,לדײמ שיטםינױצ שידײ קיטומ א ןופ לוקרעדיװ
 ןיא תורוש עשיריל עקילאצמוא ןוא רעדיל עשיריל לאצ א ןאראפ •לבמיצ ןפיוא
 .טעאפ ןופ טפארק־גנורעדליש עלעניגירא יד זיא רקיע רעד רעבא ,עמעאפ רעד

 ׳ןםאשעצ ןאגאװ־טכארפ א ׳טײז א ןא ראג ךיז טרעגלאװ טא
 .טסערפעגוצ ךיז ריא וצ ׳טפמארקראפ דרע רעד וצ ךיז טאה רע

 .ןסאגעצ קידגנילירפ ,רעסאװ עשזולאק א ןיא טגיל רע
 .טםענ ריא בלאװש א טיוב לקניװ א ןיא ,ץיפש־ךאד ןײז ףיוא ראנ

 קידהמחלמ א ןײלא ךיז ראפ זיא ,לשמל ,״ןעקנאט״ עמעאפ ערעסערג יד
 ־המחלמ ערעקיליורג ךס ןײק טשינ ןאק ךיא .רעגײטש ןסיורג ןפיוא דליב
 רעבא ךיא טלאװ .רוטאדעטיל־טלעװ רעשיסאלק רעד ןיא וליפא ,סענעצס
 ־ירעװש טאהעג ךיא טלאװ ,ךוב ןיא דיל עטםנעש סאד ןבײלקסיוא טפראדאב
 טתובחרעצ אזא ןופ טנעמאמ א ןעמענםיורא םײב ,ךיז טײטשראפ ,ןטײק
 גנערטש ןוא הישק אזא טגערפעג טראפ רימ ײב טלאװ ןעמ ןעװ רעבא .קרעװ
 זיא גנונײמ ןײמ טיול זא ,ןגאז טזומעג ךיא טלאװ ,רעפטנע ןא טרעדאפעג
 ערעדנוזאב א זיא םאד /׳םולח ןיא םעקװעלאנ״ גגאזעג סאד עמעאפ עטםעב יד
 ריא טימ ,עשראװ עשידײ־שידײ סאד ןעגנאפעג זיא דיל םעד ןיא .עײפאפע

 ןופ םעטא רערעײט רעד ןאראפ זיא דיל םעד ןיא .ןעװאה ריא טימ ןוא ילפ
 ראנ ,טנאמרעד טשינ ןרעװ ײז .ןקילאיב ,ןצרפ ,ןעמכילע םולש ,ןעלעדנעמ
 ןאראפ זיא ,רענײב יד ןיא ןײרא ןעמעלא זדנוא זיא סאװ ,חוכ רעקיבײא רעײז
 יד .ילפ ןוא ימ ,טעברא ןופ דײ םעד טקיטלאטשעג םאװ ,עמעאפ רעד ןיא
 ןטימ ןיא ,רעטייל א ףיוא ,רעשיטםינרעדאמ א ,טעלאב רעשידיי א זיא עמעאפ

 .ןענובשח ןוא ןעװאה

 יװ ,יאדװא י״ןליופ ןברוח״ ןיא תונורםח עשירעלטםניק ןאראפ ןענעז
 קימענראפטײרב אזא ןיא ןײז שרעדנא טנאקעג טשינ טאה׳ם ,טנאמרעד ןיוש
 ,םעמעאפ טלעטשעגנײרא םעצולפ ײװצ יד טרעטשעג ,לשמל ,ןבאה רימ ,קרעװ

 ־אמארדאלעמ ײז ןענעז ,סנטשרע .״אי״ ןוא ״יודיװ א״ — ״ןברוח״ עמאם ןיא
 םעד ײז ןרעטש ,סנטײװצ ;ןעשעג יוזא ךעלטקניפ ןענעז ײז ןעװ וליפא ,שיט
 לטיפאק אזא ףיוא ןעװעג רתװמ טשינ רשפא טלאװ ךיא .עמעאפ רעד ןופ גנאג
 א ןוא ןטלאטשעג עקידעבעל רימ ןענעגעגאב אד לײװ ,״עד־עװ־אק־ןע״ יװ
 ןיא ןעײרשעגסיוא־אי ליפוצ ךיוא ןאראפ .דאטעמ ןקיראמשאק ןקידעבעל
 רתװמ ,לשמל ,טלאװ ךיא .טעטילאטנעמיטנעס ליפוצ םעד תמחמ ןוא קרעװ
 .אנאיפ רעד ײב לדײמ םאד ,״טראװ קיטשרע ןײמ״ — יװ דיל אזא ףיוא ןעװעג

 ראפ קידרעקוצ־וצ זיא םורא רעפסאמטא עצנאג יד ;טנעה עסאלב יד טימ
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 עלאטנעמיטנעס ןאראפ רעכיז ןענעז סע ,אי .ןײטשניבור ףסױ טעאפ םעד
 רעבא .ןטיהוצםיוא ךיז ןעװעג ןופרעד רעװש זיא׳ס םאװ ׳קרעװ א ןיא ןלעטש
 רעמ טגעמעג טאה רע ןוא םהרובג ערעדנא םיורא טזײװ ןײטשניבור ףםױ
 רעבא ראפרעד ,ןסוגםיוא־טסבלעז ליפ וצ ,עלאטנעמיטנעם ליפ וצ ןופ ןכיױו
 ןופ ןלעטשוצנעמאזוצ ,ץאלפ טאהעג טלאװ ךיא ןעװ ,רעטנוא ךיז ךיא םענ
 ןבעגעג זדנוא רוטאינימ ןיא טלאװ סאװ ,עלעיגאלאטגא ןײלק א ,ןײלא ןטאטיצ
 יד ךאנ באה׳כ .קרעװ לאטנעמונאמ טײװצ ןײז וצ ןוא טעאפ םוצ לםילש םעד

 זיא ״ןליופ ןברוח״ * ןגאז טציא ראפרעד םע ךיא ליװ ,טנאמרעד טשינ הלעמ
 ןיא טעאפ םעד זדנוא ןזײװ םאװ ,תורוש ןאראפ .קרעװ קידלכש א רקיעב
 טיובעג ,ןפאשעג םע טאה רע יוזא יװ ,גנולארטשפיוא־קרעװ ןופ םעצארפ

 .טריטנעמאק שיטעאפ ןוא טכארטעגמורא ,ןעזעג — ןעזעג ןוא

 טעאפ םעד ןעז זדנוא טזאל םאװ ,טאטיצ א טימ דארג ןקידנעראפ לעװ׳כ
 ןעמ *דײ ןשיליופ א ןופ טפאשקנעב רעקידתמא ןײז ןיא ןײטשניבור ףםױ
 רע ןענאװ ןופ ,ןליופ דנאל םוצ טפאשקנעב רעשיטע ןײז ןיא ןגאז געמ
 עכלעזא ןליופ וצ דיל יןײז ןיא טדער רע .קיבײא ףיוא ״דײ א יװ״ טפיולטנא

 ידײר
 רעטכירעגמוא רעד ךארב ןײד ,ךאנ רימ טײג ,ךימ טײלגאב גאלק ןײד

 .דרע ןײד ןופ טעמוא םעד טוג םיא ןעק ךיא .ךיוא רענײמ זיא

 ,רעטכיד ענײד ןופ דײר טימ רימ ןיא טבעל רע ,םוא םיא גארט ךיא

 .טרערט ןוא רימ ןיא טנײװ םאװ ,דיל א סנעפאש ןופ ןעגנאלק טימ

 ,טמערופעג זרעפ ןײמ ךיוא ןבאה רעטכיד ענײד ןופ דײר יד

 ,דיל ןיא רעשידײ רעד טראד טעמוא ןײמ זיא שרעדנא שטאכ

 ,טמערוטש ןוא טראד ךאנ טבעל יז ,סעקװעלאנ טבעל דיל ןײמ ןיא לײװ

 .טימעג ןײמ ןופ יולב טימ טכענ־לםײװ ענײד ןעגניז טראד

 עשראװ ןופ ךאנ ןסאג עלא ןשיור רעדיל ענײמ ןיא
 ץלא ךאנ קילב ןײמ םוא טעשזדנאלב ךעלסעג־טאטשטלא ךרוד

 .טבילראפ

 טנשריעג דיל ןיא ךיא ןבאה םעקװעלאנ יד ןופ טעפמיא םעד
 .טפינקראפ דײרפ־ורמוא ןײמ ץאלפ־רעטאעט ןײד טימ זיא׳ם ןוא

 ,ןםאג יד ,ךאנ ךימ לאמ א יװ ןטײלגאב ,ךאנ ןבעל ײז

 .טכענ ןוא געט עלא טימ רימ ײב דיל ןיא ךאנ ןכאװ ײז
 ןסאה ךיד דיל ןײמ ןעק יװ ,ךיד ןטלעש ךיא ןעק עשז יװ אט

 !טכעלש ןוא דמערפ ךעלמײהמוא ,זדנוא וצ ןעװעג וטםיב דמערפ שטאכ
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 רעטכיד ענײד ןופ דײר יד ו זדנוא וצ ןעװעג וטסיב דמערפ ׳אי
 .טרעצראפ דרע ןײד יװ ןוא טנערבראפ קלאפ ןײמ יװ ןענעז ײז

 ןײד ןײז טשינ טראפ ליוו ׳ךארב ןײד ןופ טציא העש ןיא ,ךיא ראנ

 ׳רעטכיר
 ןופ אד טצארפש יז ,רימ םעל ףארטש יד ךיז טרעגלאװ׳ם שטאכ

 .דרע רעד

 .ןסור יד ראפ לאמקנעד רעד ךיז רע טבײה טא ־ וצ ךיז קוק ךיא
 ,טקאט םוצ טזײרפש רע ,טנאה ןיא םקיב יד ,טזײרפש רענלעז רעד

 .טינעג
 ,סנםופ וצ ,לאטסעדעפ םלאמקנעד םײב ,אד זא ,רימ ךיז טכאד׳ם ןוא

 .טירט ענײז רעטנוא ןופ טראװ־רעטכיד ןײד טכעװשראפ ךיוא טגאלק

 ,ןליופ וצ גנאזעג םעד ןיא ךיוא סעקװעלאנ טנאמרעד טעאפ רעד לײװ ןוא
 — ״םולח ןיא סעקװעלאנ׳,ןופ ןזרעפ ײרד ןעגנערב ךיוא ךיא לעװ

 ,טנוגינעצ־ךיױו ןושל א ןוא סעטאפאק ןופ רעטאלפ א

 פארא ,ףיורא םוא ןפיול ,קיציפש ןרעװ ךעלדרעב יד
 — ןגיטש ףיוא ןוא סרעטײל ףיוא ץנאט א טייג םע טקאט םעד וצ ןוא

 .פאק םעד ךױה ןסירראפ טײטש רעטײל ןופ ץיפש םײב דײ א

 ,ןטימ ןיא ןײטש ןבילבעג ,גאי ןיא רע זיא ןײטש ןבילבעג
 ,קנעב ןוא שיט רעבירא ,םעצילאפ עלא רעבירא

 ,ןאט ילפ א װו רעכעה ךאנ טײרגעג ךיז טלאװ רע יװ
 .טקנעבראפ ראג למיה םוצ ךאק ןטימ ןיא ךיז טלאװ רע יװ

 ־ םולשב ךרודא טמוק — ךיז טגניד ןטנוא רעד ,טגאי ןטנוא רעד
 ׳ךיוא לםקעװ רעד ,טלעג סאד ׳שיט ןפיוא ןיוש טגיל לקעפ סאד
 ׳םולח טימ לופ ןגיוא טימ ץיפש־רעטײל םעד ףיוא ׳ןביוא ראנ

 .ךױה רעד ןיא ץלא טקוקראפ דײ רעד טײטש ,ןםירראפ פאק םעד

 ןזײװ וצ לאמקנעד א יװ םעיגאלאטנא עלא ןיא ןײרא ןפראד ןזרעפ יד טא
 .קלאפ טקיליטראפ רעזדנוא ןופ ףוג ןטהמשנראפ םעד
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 גרעבנירג םײח

 .קנאדעג רעד ןעװעג דימת זיא ןגרעבנירג םײח ײב חוכ רעקידנרינימאד רעד

 ןעװעג ךיוא זיא שינעכוז־טאג ץיז ןוא טקעלעטניא ןופ שטנעמ רעד ןעװעג זיא רע
 ןעמענ ןלאז רימ ןעװ ,טײװ וצ טריפעגקעװא זדנוא טלאװ םע .לעוטקעלעטניא

 לפיװ ןוא ךיז טצונאב טקעלעטגיא רעד םירישכמ א ראפ םאװ טימ ןעמיטשאב
 ףיוא .ןטכארט ןקידתומילש םוצ ןײגרעד לאז רע ידכ ,ןענאפשנײא ףראד רע ץראה
 א ןופ עיצארטםעקרא רעד ןיא זא ,טקיטײנעג ךיז טאה טקעלעטניא רעד לפיװ
 ליפ יוזא ףיוא ,ץראה םאד עלאר א ןליפש ךיוא לאז קנאדעג ןטכארטעגכרוד
 ןופ טנעגיריד ןםיורג םעד ׳ןגרעבנירג םײח ײב תושר ןגארקעג ץראה סאד טאה

 .ןטײקיעפ ןוא ןליפעג ענײז
 זיא ןבעל ןוא ןבײרש ,ןדער ,ןטכארט ןצנאג ןײז ןיא זא ,טגאזעג טלאװ ךיא
 ןופ טײקנײש רעד ןופ רעדא קיזומ סכאב ןאיטסאבעם ןאהאי ןופ םעפע ןעװעג
 לײװ ,טײרפרעד ןוא טשאררעביא טײקנײש יד ,קנאדעג א ןחומכרוד סעזאניפש
 ןופ גנאזעג םאד טקיטלעװעג ןעקנעד םעזאניפש ןיא ײם ,קיזומ סכאב ןיא ײם

 .טײקנײש רעטקאזקע ןופ ,טײקזיצערפ רעשיטאמעטאמ

 רעבא ,ןביוהרעד ,טדימשעגוצ ,טפאכראפ טאה עדער א סגרעבנירג םײח
 םאד זא ,ןעזעגנײא טשרע ןעמ טאה רעטעפש .ןצראה םײב טפאכעג ןטלעז רעײז
 ,עטמיטשאב א טאהעג טאה םע רעבא ,רענײז עדער רעד ןיא ןעװעג ךיוא זיא ץראה

 טשינ ןוא ,טײקצנאג ןופ עינאמראה יד ןרעטש וצ טשינ ידכ ,עלאר עטצענערגאב
 .חטש ליפ וצ ןעמענראפ וצ

 יד .שטנעמ ןטחומראפ א ןופ קורדנײא םעד טכאמעג דימת טאה גרעבנירג
 ןענעז ןעקנאדעג ענײז .עטחומראפ ןענעז ענײז רעדליב עשיטםירעטקאראכ
 ןופ רעטםײמ א ןעװעג זיא רע .טײקכעלגעװאב רעקיבײא ןיא ןעװעג קידנעטש
 א ןעיארטםוצנא האנה טאהעג טאה רע .םעומש ןופ טםנוק רענעםעגראפ רעד
 ־געמ עשיטאמעטאמ עלא םיא ןופ ןגאלשםיורא לדיפ א טעיארטם ןעמ יװ ,םעומש

 .קרעװטםנוק א וצ ןילוח תחיש ןביוהרעד ןוא ןטײקכעל
 ףיוא טעבראעג לעוטקעלעטניא רדםכ רע טאה םעצארפ־גנוחומראפ ןײז ןיא
 רע םאװ ,העפשה עםיורג יד .ץילא ךיז ןפיטראפ וצ ןוא ןבײהרעד וצ ידכ ,ךיז
 ןיא לכ םדוק ןענאטשאב זיא גנוגעװאב ןײז ןיא ןוא ײטראפ ןײז ןיא טאהעג טאה
 ־ײצעגנא ןופ םינפל קידנעשזדנאלבקעװא זא ,טיורטעג םיא טאה ןעמ םאװ ,םעד
 ׳ןרעװ ןלאפראפ ןוא ןעשזדנאלבראפ טשינ לאמ ןײק רע טעװ ׳םיניד־ײטראפ עטנכ
 ־רעדיװ רעטרינילפיצםיד א ןעװעג זיא רע .ןכאז עקידרקיע ףיוא ןײז רתװמ טשינ
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 ןײז רעבא ,לעפאב א ןבעג ןוא לוק ןײז ןבײהפיוא טנעקעג טאה רע .רעקינעפש
 ןפוא םעד ןופ טאהעג האנה םיורג ןבאה עלא ,טרילודאמ ןעװעג דימת זיא לוק
 ךיז ראפ ןענעז ןטסעטארפ ענײז ליױו ׳תולװע ןגעק טריטסעטארפ טאה רע יװ

 .קיגאל ןוא גנוגײצרעביא ןופ קרעװרעטסײמ ןעװעג ןײלא

 וצ ןעמוקעג טשינ זיא רע .גנולוש ולוכ ןעװעג זיא גרעבנירג שטנעמ רעד
 ,טראװ םאד טנרעלעגכרוד טוג טאהעג טשינ טאה רע זיב ,טײקכעלטנפע רעד

 רעד .טראװ טימ ןדנובראפ ןעװעג ךעלנײװעג זיא סאװ ,ענײז גנולדנאה יד רעדא
 רע זא ,טסװועג טאה ןעמ לײװ ,ןופרעד ןעמוגעג ךיוא ךיז טאה רענײז םולפנײא
 זיב ׳קנאדעג א ןופ סעיצאיראװ עלא ןרעקאוצכרוד טוג ימ יד ןעמונעג ךיז טאה

 .גוצ ןכעלגעמ ןקיצנײא םוצ ןעגנאגרעד זיא רע

 עטכישעג רעשידײ רעד וצ ןוא לרוג ןשידײ םוצ גנאגוצ סגרעבגירג םײח
 םעד ראפ .רעגנאלראפ רעקידלאװג א ןעװעג זיא רע .רעקיגוצסױרג א ןעװעג זיא
 ראפ ;עלאר עשיאיבנ א יװ רעקינײװ טשינ טרעדאפעג רע טאה קלאפ ןשידײ
 יװ ,זיא םאד .טפאשרעריפ רעקיטםײג ןופ עלאר עלארטנעצ א דנאל ןשידײ םעד
 ־ראפ ענעי ןיא ץעגרע ןא טראפש ןוא גרעב יד יװ טלא ,ןםײװ טײל עטוג עלא
 רעבא .עטלײװרעדםיוא יד יװ טלײװרעדסיוא ןײלא ךיז ןבאה רימ ןעװ ,ןשינעטײצ
 סע טאה רע .״םזיטאנאפ״ אזא ראפ טאהעג ארומ טשינ טאה גרעבנירג םײח
 לאמ ךס א טאה םע ןוא ,ןבעל ץיז ןופ טלאהניא ןלארטנעצ םעד ראפ טכאמעג
 — ראלק ןעװעג זיא םע זא ,גנוגײצרעביא ןוא קיגאל ליפ יוזא טימ ןעמונעגמורא

 .טנאה רעד ףיוא שממ

 ןיא .ןעמעלא ראפ ךעלגנעגוצ ןעװעג ןטכארטכרוד ןוא ןטכארט ןײז זיא ,בגא
 טאה רע .שיסאלק שממ ,רעכאמראלק רעסיורג א ןעװעג רע זיא גנורעלקכרוד ןײז
 ־סיוא ,טנאה רעקניל רעד טימ ,קידנטכארט טשטײטראפ ןוא טײלגאב ןײלא ךיז
 ־ירעדינ ךיז ןגײבנא ןופ ןמים םוש ןא ,טײקיבראפ־קנאדעג עכײר ןײז קידנליפש
 ןטםטריצילפמאק םעד ןופ רעבא ,טײקידנאטשראפ רעטצענערגאב םנצעמע וצ רעק
 ,קורדנײא םעד טאהעג ןעמ טאה םיא קידנרעה .תוטשפ ןעמוקעגםיורא זיא ןינב

 רעטוג א ןופ גנושטײטראפ רעד טימ ךײלג רעבא ,קוספ ןרעװש א טנרעל ןעמ זא
 ־אלופאפ ןופ גערב־ראפעג םוצ ןעגנאגרעד טשינ לאמ ןײק רע זיא ךאד ןוא ,י״שר
 וצ װו ׳טםװועג טאה רע .ריבםמ רעשירעלטסניק א ןעװעג זיא רע .עיצאזיר

 .פארט םעד ןלעטש

 אתלחתא ןא ,בײהנא ןא זיולב ןעװעג ןגרעבנירג ײב זיא לארשי תנידמ
 עשיזיפ ערעדנא ןיא ןוא תױולג ץוביק ןיא ועגנאגעג יאדװא םיא זיא םע .הלואגד
 רעבא ׳קימאנאקע רעטלײאעג־טוג רעמעװקאב א ןיא ןגנוזײלרעד ןופ םינמיס
 .עטכישעג עשידײ יד ןכאמ ץנאג ןוא ןבײהרעד ןיא ןעגנאגעג םיא זיא רקיע רעד

 יד ךיז ףיוא ןעמונעג רע טאה טםיזמוא טשינ ןוא ׳רעערבעה א ןעװעג זיא רע
 טגאװעג רעצעמע רעבא טאה .תוצופת יד ןיא ראטאזיערבעה םעד ןופ עלאר
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 ענײז זא ,ךיז טכאד רימ .טמערוטשעגפיוא רע טאה ,שידײ ןײז וצ עגופ בארג
 .שידײ םורא ןוא שידײ ןגעוו ןבירשעג רע טאה ןעלקיטרא עטםלופטנעמארעפמעט

 רעד ןופ גנאג רעד זא ,טריפשעג רע טאה ךות ןיא לײװ ,ןגירשעגסיוא טאה רע
 טאה סע ןוא ,שידײ טימ קידתױרזכא וצ פא ןיוש ךיז טנכער עטכישעג־טפגוקוצ
 םעד ,ךיז ןגעק שידײ טקידײטראפ ךאד טאה ןײלא רע לײװ ,ןאטעג יױו םיא
 ־עגראפ זיא םיא ןיא .ןפירגנא ןוא ןסיוטש ענעגײא ענײז ןגעק ׳רעכאמ־עטכישעג
 ןיא שידײ ראפ הריד לקיטש א טכוזעג טאה רע .לגנארעג רעקידלאװג א ןעמוק
 ןופ רענײא ןעװעג רע זיא ריא ןופ סאװ ,טפנוקוצ רעשידײ רעגגע רעײנ רעד

 •רעיוב עטםנעש עריא
 ךיז טאה רע .ןצדאה ןצנאג ןטימ טאהעג ביל שוריפב רעבא רע טאה שידײ
 ןוא טײקיטראנגײא רעד ןגעװ ׳עיגאלאליפ רעשידײ ןגעװ ןעלופלפ וצ טאהעג ביל
 א ןגעװ ןעהעש ןדערפא טנעקעג טאה רע ׳רעטרעװ עשידײ ןופ טײקידתוחקפ
 בארג שידײ טאה ןעמ זא ׳ראפרעד ,םאידיא ןשידײ א ןגעװ רעדא ׳טראװ שידײ
 ,קיטיױו ןתמא טימ טריטםעטארפ רע טאה ,ןזײרק ענעגײא ענײז ןיא ןטארטעגנא

 ־אעט ןעמ טאה רשפא ליױו * טערטנא םעד ןיא קלח א טאהעג טלאװ ןײלא רע יװ
 .ןושל רעזדנוא ןײז לזל;מ לאז ןעמ זא ,תושר ןבעגעג שיטקעלאיד ןוא שיטער
 ןבעל ןשידײ ןופ ןטכיש עטלסײרטעצ ןוא עטקיטײװעצ יד יװ טריפשעג טאה רע
 טימ .גנוסאפנײרא ןוא גנונעדרא רעײז ןכוז ,שינרעטיצ־דרע ןא יװ ,ןא ןבײה
 ןקיטפנוקוצ ןיא שידײ ראפ טרא קידתובישח א טכוזעג רע טאה טפאשנדײל רעתמא

 .יוברעביא ןוא יובעג
 ־ינאמראה םעד ןגעװ יװ ןבײרש טפראדאב ןעמ טלאװ ןגרעבנירג םײח ןגעװ
 עטנקספעגפא ענעםאלשאב יד טגערפעגפא רדסכ טאה רע .תוקפס ןופ רעריז
 םיא וצ ןעמוקעג תוקיפס ןענעז לאמ טפא .ןכאז ענעמונעגנא ךם א ןופ טײקרעכיז
 ןשידײ םעײנ םעד תבוטל ,רעפטנע ןא טרעדאפעג ןוא תולאש עקידרעבקע יװ
 טרעטאמעג ךם א טאה םיא .ךורע ןחלוש ןכעלגעט א ןבאה ךײלג זומ סאװ ,ןבעל
 רעד םיא טלאװ .טרפב הנומא רעשידײ ןופ ןוא ללכב עיגילער ןופ םעלבארפ םאד
 ־קאדער א ,רעבײרש א ,רעריפ־ײטראפ א ןײז וצ ןבילקעגסיוא ןעװעג טשינ לרוג
 ־עגנא רענעגײא רעד .ראטאמראפער רעזעיגילער א ןראװעג רעכיז רע טלאװ ,ראט

 .גנורימראפער קיטש א ןעװעג זיא היװל ןײז ראפ לאינאמערעצ רעטגאז

 ןײז ןופ ,טײקכעלנעזרעפ רעשיטענגאמ ןײז ןופ טכארט א טיג ןעמ ןעװ
 ,קנאדעג א ןדניצוצנא חוכ ןײז ןופ ,עמראפטאלפ רעד ןופ גנושרעהאב רעטלושעג

 ־ילער טכאמעג טשינ טאה רע םאװ ,טעמכ טםירדראפ ,הרבסה וצ גנוגײנ ןײז ןופ
 רע ןעװ ,ןריױעג םעפע טאה םיא ןיא .ןבעל ןופ סערעטניא־טפיוה ןײז ראפ עיג
 זא ׳ראלק ןעװעג רעבא זיא םע .עיגאלאעט ןגעװ טדערעג רעדא ןבירשעג טאה
 רע םאװ ,טגאזרעד טשינ רע טאה ןטייקטםײרד ןוא ןעגנוגעװרעד ענײז עלא ײב
 עיגילער רעד רעדא ,רוד רעזדנוא ןופ עיגילער רעד עגונב ןגאז טלאוועג טאה
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 טעמכ םע רע טאה טא־טא ןוא ״ןגאז טלאװעג סע טאה רע .הנידמ רעשידײ א ןופ
 ידכ ׳ןרעװ טריזיװיטקא ײנ׳ם ףיוא ףראד הנומא עשידײ יד יוזא יװ ׳טגאזעג
 טפעװעגסיוא ײז ןופ זיא םאװ ,םעט םעד ןגירק קירוצ לאז תװצמ יד ןופ ךס א

 .ןראװעג
 ןוא לכש־לעב ןסיורג םעד ןשיװצ ףמאק א ןעמוקעגראפ רדסכ זיא םיא ןיא
 םעד ׳ןרקח םעד ןוא ףאזאליפ םעד ןשיװצ ,לכש־רעביא ךאנ גנארד ןקראטש םעד
 טאה עיגילער ןיא •ןכאז ענעליוהראפ ןופ רענאמ םעד ןוא טײקראלק ןופ רעעז
 ־אבכײלג עדײב יד ןשיװצ ךײלגםיוא םעד ,רעפטנעראפ םעד טכוזעג דימת רע

 .גנונעקײלראפ ןוא ןביולג ,טםײג ןכעלשטנעמ ןופ ןעגנארד עטקיטכער

 טימ טאה םאװ ׳שטנעמ רערעדנוזאב א ,טײקכעלנע׳רעפ א ןעװעג זיא רע
 ׳טםילאם א ןעװעג רע זיא ןבעל רעזדנוא ןיא .ללח א טזאלעגרעביא ןײגקעװא ןײז
 םוצ סיוראפ ןםיוטשעג םיא ןבאה ןדנעטשמוא סאװ ,ראפרעד טשינ .זאוטריװ א
 ןשידײ ןיא ןבאה רימ .ןהצע ןוא ןריפ ׳ןענשרד ןוא ןגאז ןעגנדװצעג םיא ןוא דומע
 ןײק טשינ ןענעז ײז רעבא ׳ןביוהרעד ײז ןבאה ןדנעטשמוא סאװ ׳ןשטנעמ ןבעל
 ־יעפ עשיפיצעפם ענײז טגאמראפ רענײא רעדעי ׳םגה ׳ןראלפמעזקע ערעדנוזאב
 ךײלג ןעמ טאה ןגרעבנירג ךיא רעבא .ללכ ןראפ ןטסנידראפ ענײז טאה ,ןטײק
 טכארבעג טאה רע סאװ ץלא .טײקכעלנעזרעפ א ןופ חוכ ןשיטענגאמ םעד טנעקרעד
 ־עגסיוא ןוא טקיטײצעגםיוא ,טריוױטלוק־ןגײא ןעװעג זיא טײקכעלטנפע רעד וצ
 ךיז טימ ןרעװ הװשומ טזומעג רעירפ טאה סאװ ,שטנעמ א .ןײלא ךיז ןיא טקיטיױו

 .טײקיטכערעג ןענאמ ןעמוקעג זיא רע רעדײא ׳ךיז טימ טכערעג ןבײלב ןוא

 טאה רע רעבא ׳ללכ ןופ תװצמ ןוא ןטכילפ יד טריפעגכרוד רע טאה יאדװא
 םײח .טײקכעלנעזרעפ רענעגײא רעד ןופ חוכ ןטימ טלארטשאב תװצמ־ײטראפ יד
 ־עגוצ טשינ לאמ ןײק םענײק טאה רע רעבא ׳דנײרפ ךם א טאהעג טאה גרעבנירג
 ןעװעג טשינ ץלא זיא רע .עטסטנעאנ יד טשינ וליפא ׳ךיז וצ טנעאנ וצ טזאל
 ןענעק לאז סע זא ׳טקעפרעפ גונעג ןיוש זיא םיא ןיא עמיטניא םאד יצ ,רעכיז
 יוזא ןיוש זיא סע זא ,*גגוטכארטאב רעטנעאנ וצ ןופ ןעמאזקע םעד ןטלאהםיוא
 ראפ ךיז ןופ טלארטשעגםיוא טאה רע םאװ ׳טײקנײש יד יװ ׳קינײװעניא ןופ ןײש
 רעקידנפאכראפ רעגײש ןיא ןעגנאגעג םיא זיא טנורג ןיא .טײקכעלטגפע רעד
 .טײקשילארטאעט ןוא חםונ ךיז ןיא טגאמראפ םאװ ׳לאראמ א ןיא ,טײקסטוג

 ־אראקעד עלאנאיצאנ עסיורג ןיא ׳ןםאמ עשידײ יד ראפ ןטײקכעלגעמ־דניצנא ןיא
 ־נעזרעפ עוױטאראקעד א — טקיטלאטשעגסיוא רע טאה ץלא םאד טא ,סעיצ
 טימ טקריװאב טאה םע לײװ ,שיטאנפיה ןעװעג זיא טראװ ןײז סאװ ׳טײקכעל

 •טײקראלק רעטריליטסיד ןופ טײקגײש
 טשינ סע ןבאה ןשטײנק עטספיט יד םאװ ,םינפ גנױ א טגאמראפ טאה רע
 .ןבײרטראפ טנעקעג טשינ טפאשגנױ יד ןבאה רעטלע ןופ ןבראק יד .טרעטלעעג

 זיא טאדקענא רעדעי םאװ ׳ןטאדקענא ללש א ,ראמוה ךס א טאהעג טאה רע
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 יד .לכשה רםומ א ןופ ךאד א טימ ןוא פערט טימ ,ןבוטש טימ עדײבעג א ןעװעג
 ןעמ ןעװ ׳ךאד ןוא ׳גנאל ןבעל א ראטארא ןא ןזײפש טנעקעג ןבאה ןטאדקענא
 לש המורב יצ ׳םלוע לש ומורב םידמועה םינינע ןגעוו ןדער טפראדאב טאה
 ־גנױ רעצנאג ןײז ןופ ןופ רעלכײפש ןשיטאדקענא ןײז ןסעגראפ רע טאה ׳תודהי
 טאה סאװ ׳ןורכז ןכעלטכישעג א טימ ןקז רעפיט א ׳ןקז א ןראװעג זיא טפאש
 ־ראפ א ןראװעג ןרענוד ןוא ןצילב ךרוד ןענעז רימ ןעװ ׳יניס םוצ טנאפשעגקירוצ

 .קלאפ קילייה ןוא טשמוח

 טאה סאד ׳טײקכעלרעײפ ראנ טשינ ךיז ןופ ןפושיכסיורא טנעקעג טאה רע
 רעדעי ןוא ן רעײפ ןתמא ךיוא לאמ א ראנ — םאמ רעםיורג א ןיא טגאמראפ רע
 ראנ ףראד ןעמ ביוא ׳םע טרעדאפ טײהנגעלעג יד ןעװ זא ׳טסוװעג טאה רענײא
 רעשידײ רעד ןיא תולג ןופ עלאר רעד ןגעװ טראװ קידװעבײלב א סעפע ןגאז
 ־עפשראפ ןופ טײדאב ןרעפיט םעד ןגעװ ׳שידיי ןופ עלאר רעד ןגעװ ׳עטכישעג
 ־יטנא ןגעװ ׳זאלדנאל גנאל יו א ןעװעג זיא םאװ ׳קלאפ א ראפ דנאל טקיט
 קידרעײפ א ןרעה טפראדאב ראנ טאה ןעמ ביוא ;ןבעל ןשידײ ןופ עיצאזיוױטימירפ
 ־עג ןוא ןגאזרעביא ׳ןגאז ןזאל ךיז ןלאז םאװ ׳םיקוספ עכעלריטיצ טימ ׳טראװ
 טאה ןעמ ןעװ ׳ןטנעמאמ ןיא .ןגרעבנירג םײח ןופ ןעמוק טפא םע טעװ ׳ןעקנעד
 םע טאה ׳רםומ ןוא דײר־ףארטש טימ ןעמענכרוד ןוא ןענרעל ׳ןפארטש טפראדאב
 טרעהעג זיא טראװ ןײז זא ׳ןפוא אזא ףיוא ןאטעג ןוא ׳ןאטעג גרעבנירג םײח
 ׳ןשינעעשעג עכלעזא וצ טײרגעג גנאל־םישדח ךיז טאה גרעבנירג לײװ .ןראװעג
 ןיא ׳טראװעגפא ןוא טראװרעד ײז טאה רע .ןעמוקעג ןענעז ײז רעדײא ךאנ
 ־וקעג זיא טײהנגעלעג יד ןעװ .ןײלא ךיז טימ גנולגנארכרוד ןוא גנוטכארטכרוד

 .טראװ טרעטײלעג ןײז טימ טײרג ןעװעג רע זיא ןעמ

 א וצ עדריװ ןוא טײקנײש ןביג םאװ ׳ןטלאטשעג יד ןופ ןעװעג זיא רע
 ענײש עײנ ןעיצרעד וצ ידכ ׳ןטלאה שינעכעדעג רעײז ףראד ןעמ םאװ ןוא רוד

 •ןבעל רעזדנוא ןיא ןטלאטשעג עקיטכיל ןוא

3.5.66 
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 לקיב המלש

 /׳עינעמור״ סלקיב המלש יװ ,קרעװ לאטנעמונאמ אזא םאװ ,רעדנוװ א זיא רימ

 לקיב המלש זיא ןעמעלא ךאנ .סעיםוקסיד עםײה ןײק ןפורעגסיורא טשיג טאה
 ןטעברא ערענעלק ןוא ערעםערג ענײז עלא ןיא .רעבײרש רעװעראפ ןײק טשינ
 טמוק סאװ ,ץלא ףיוא קילב םענעגײא ןא טימ שטנעמ א טנשקעעגנײרא דימת זיא
 ףיוא ראנ טשינ ןטכיר דימת ךיז ןעק ןעמ .טנאה רעד רעטגוא ןוא גיוא ןפיוא םיא
 לפיװ .טײקיטכערעגמוא רעקידתופירח ףיוא ךיוא ראנ ,טכארטאב ןלעניגירא ןא
 םעפע דימת ןעמ טאה ,סעקשזעטס עקיבלעז יד ןײגײבראפ טשינ לאז ןעמ לאמ
 ןעמ זא ,ןזײװ קידלכש ןוא ןבײהפיוא סע לאז רע זא ,ןעלקיב ראפ טזאלעגרעביא
 ־נאגעגכרוד םעד ףיוא טכיל ײנ א טפראװ סאװ ,קנאדעג ןקיטכיװ א ןעזראפ טאה

 .געװ לקיטש םענעג

 ןעמ םאװ ,סעמעט ןאראפ ,קיטסיצילבופ רעד ןיא ןעלקיב טימ יוזא זיא׳ס
 טשינ ןיב׳כ) ײז טלדנאהאב ןעמ ןוא ןטײז עלא ןופ ײז ףיוא ףיורא ךיז טפראװ
 ־ונעגנא ןא טראפ זיא׳ס רעבא ,טראװ ןטצינעג־ליפ םעד טימ הװשומ ןצנאג ןיא

 טײג רע .עמעט ןײק ףױא ףיורא טשינ ללכב ךיז טפראװ לקיב .(קורדסיוא רענעמ
 ןופ עמעט יד טצינש רע .טײקטכארטאב סיורג טימ ,שינעלײא ןא ,קיטכיזראפ וצ
 .ןקירדסיוא יוזא ךיז ןעק ןעמ ביוא ,טימעג ןײז טימ םורא יז טצינש ןוא ןטײז עלא
 קיטש א ןבעגעגנײרא דימת לקיטרא ןשיטסיצילבופ ןדעי ןיא זיא טימעג ןטימ רעבא
 .ןעגנידפארא ןזאל טשינ ראג טםיצילבופ רעד טעװ םעד ןופ סאװ ,תונשקע עשידײ
 ,טביירש לקיב סאוו ,ץלא ןיא זיא לכ־םדוק .רעראלק לםיב א ןכאמ סע רימאל

 סאװ ,הרוחס ערעקיליב ןײק קירבאפ־בײרש ןײז ןיא אטשיג .טײקצנאג א ןאראפ
 רעגנירג ןענעק לאז רענעײל רעד ידכ ,ןעלטימ עלעװלאװ טימ טריצודארפ רע
 רעד אד זיא טבײרש לקיב סאװ ,ץלא ןיא .ןעלטימ עלעװלאװ טימ ךיוא ,ןעמוקוצ
 םנײז .טנעמוםנאק ןראפ יא ,טקודארפ םעד ראפ יא ,גנערטשנא רעלופטקעפםער
 רעבײרש לײװ ,םינאנא טשיג לאמ ןײק זיא ,םעראפ טאה לקיטרא שיטסיצילבופ א
 לקיב .ןעמינאדװעספ ןײק טשינ ןצינ ײז ןעװ וליפא םינאנא ןרעװ גנירג ןענעק
 .טעברא רענעבירשעג רעדעי ןײז רעטניה עדרעװ רעצנאג רעד טימ דימת טבײרש

 ןיא םאװ ,שדוקה חור רעד טא ,שדוקה חור רעשירעבײרש זא ,טשינ טנעקרענא רע
 ־עגפיוא ןעק ,סעכאלעמלאב עשירעלטסניק עטסגרעדאמ יד וליפא ןבײלג םיא
 .ןצנאג ןיא — ןלאפ ענעטלעז ןיא ןוא ,טפלעה א ,לטרעפ א ףיוא ןרעװ טפיורש

 .עיגרענע רעשירעבײרש ןײז ןופ חוכ ןלופ םעד רע טריזיליבאמ טבײרש לקיב ןעװ

 תױה .טײקיטםײג רעטרידנעפםוס ןופ ןטנעמאמ ןײק ןאראפ טשינ ןענעז םיא ײב
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 ןײטשטאלג בקעי

 ־גאװ עשיקײטפא ןיא האופר א ףיוא ןגעװפא טשינ ךיז טזאל הבשחמ זא ,טלאה רע
 רעד וצ ךיז טמענ רע ןעװ ,םישוח־טכארט עלופ ענײז ײב דימת רע זיא ,ןלאש
 ,(קורדםיוא אזא ןביולרעד קילײװטײצ רימ ןעמ לאז) ךיז טרידנעפסקע רע .ןעפ
 זא ,ןבעגםיוא טשינ יװ ײם ךיז ןעק רע זא ׳טםײװ רע לײװ ,זיולב ראפרעד טשינ
 ןופ הכאלמ יד טשיג ןעק רע לײװ ,ראפרעד טושפ ראנ ,ןלאװקנא קירוצ טעװ׳ם
 םעד ןעגנערטשוצרעביא טשינ הלילח ידכ ,ןעקנאדעג ףיוא ענצ א ךיז ראפ ןפאש

 .רענעײל

 טנײה זא ,גנוריגאלאטאק רעקנילפ רעד ןופ טשינ ךיוא ראפרעד רע טדײל
 ־לעז יד טאה רע .עיצאדארג רעטירד רעדאי רעטײװצ ןופ םעפע ןבײרש רע ףראד
 רע ןוא ענײז דימת זיא יז לײװ ,הרוש רענעבירשעגנא רעדעי וצ גנויצאב עקיב

 .טײהנזעװגא רעקיטםײג רעלופ ןײז טימ יז טריטנאראג

 רע םאװ ןוא ןעװ ,םילכ ענײז עלא טריזיליבאמ לקיב זא ,ראפרעד רימ ןעעז
 שינעעשעג רעכעלגעט־גאט א ןגעװ לקיטרא ךעלטנכעװ א .ןבײרש טשינ לאז
 רעקיבלעז רעד טימ (ןעלדנאהאב רעדנא ןא זיא סאד ןוא) ןעלדנאהאב רע טעװ
 .ראומעמ ןשירעלטםניק א יװ רעדא ,רעבײרש א ןגעװ ײסע ןא יװ טײקיטכיזראפ

 ,םגאױנ רעכעלכארפש רעײנ א קיטײנ זיא לקיטרא םעד ןיא זא ,רע טלאה רעמאט

 ןוא ןטלאהקירוצ טשינ ךיז רע טעװ ,טאטיצ רעטריפעגנײרא לעניגירא ןא רעדא
 ײב זיא ןביירש ליױו ,טײהנגעלעג רעקידבוט־םױ א ףיוא ןזאלרעביא טשינ סע

 .בוט־םױ דימת םיא

 וצרעד ךיוא זיא רע רעבא .ןבײרש ןײז ןיא טעטסע ןא לכ־םדוק זיא רע
 רע סאװ ראפ םעד ןופ ןעגנידפארא טשינראג םיא ײב טעװ׳מ .לאטנעמאדנופ
 ןאראפ זיא תורוש ןופ רעלעטשנעמאזוצ ןקיטכיזראפ םעד רעטניה .ןײא ךיז טלעטש
 טלצניק רעבײרש רעד .תורוש יד טימ טריפ סאװ ,רשיה לכש רעטרינידראאק רעד

 .דײר ןופ גאװ עשלאפ ןײק טשינ לאמ ןײק טיג רע ,ןבײרש ןײז םיוא טשינ

 ,קרעװ טםײנ ןײז םאװ ,רעדנוװ א זיא רימ זא ,טגאזעג רעירפ ךיא באה

 ־ונאמ ןײז טימ טאה לקיב .םעיםוקםיד ןײק ןפורעגםיורא טשינ טאה /׳עינעמור״
 .תומחלמ־טלעװ עדײב ןשיװצ ,עינעמור בושי טלעטשעגפיוא קירוצ קרעװ לאטנעמ

 ןײא יוזא יװ ׳גנוניוטשרעד םיורא ךײלג ןפור סאװ ,קרעװ ענעי ןופ זיא םאד
 רעקילדנעצ ןופ טלטײקעג טעברא ןא זיא׳ם .ןריפכרוד טנעקעג םע טאה שטנעמ
 קרעװ ןיא .סעיםנעמיד ענעדישראפ ןיא ןבירשעג ,ןעגנולדנאהפא ערעדנוזאב
 ןופ יובקירוצ ,שינעדנעטשראפ עכעלטכישעג ,טעבראשראפ טגיל ״עינעמור״
 ־רילארטנאק ןוא רענעטלאהעגקירוצ ןוא טײקמעראװ עשיסםירטעלעב ,ןטלאטשעג
 ןגעװ םאװ ,ןרעטנעצ עשידײ עטסקיטראנגײא יד ןופ םענײא ףיוא גאלקעג רעט

 •ןראװעג ןבירשעג קינײװ רעײז זיא םיא

 טמוק םאװ ,עיפארגאילביב רעכײר א טימ ךיז טקידנע ״עינעמור״ קרעװ סאד
 רעטלמאזעגנא רעצנאג רעד ןיא רעבא ,קנאשרעכיב רענעגײא םלקיב ןופ םנטםײמ
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 סעמעט עטײרג ףיוא

 קידנעמענמורא אזא ןבעג לאז םאװ ׳קרעװ ןײא ןײק ןאדאפ טשינ זיא קעטאילפיב
 םאװ ׳קרעװ א זיא׳ס .ןבעגעג זדנוא טאה לקיב יװ ,עינעמור ןיא בושי ןופ דליב
 םעד ןשטגעב ןוא ןשטנעב ןלעװ רעבײרש־עטכישעג עשידײ עקיטפנוקוצ יד

 .טעברא ןײז ןאטעג תױרחא אזא טימ טאה סאװ ,רבחמ

 ןגעװטסעד ןופ זיא רעגײטש־בײרש ןקידנעטש םלקיב ןופ גײנפא לקיטש א
 ןוא ,עטכישעג עשירעלטסניק ןבירשעג טאה לקיב .״עינעמור״ קרעוו סאד אי
 טזאל רע לײװ ,שטנעמ רעשירעלטםניק א זיא רעקיראטסיה רעטוג רעדעי םגה
 רע ןוא וױטקעפםרעפ ןקידתױרחא ןא ןופ סאפמאק םעד סיורא טשינ לאמ ןײק
 ־וצ רעד ראפ ןוא טײקיטײצטנײה רעד ראפ טײהנעגנאגראפ יד ןבעלפיוא ףראד
 רע לײװ האטעמ ןײז ראפ טײרגעגוצ לעיצעפם ןעװעג לקיב רעבא זיא ,טפנוק
 .טײקכעלדליב טימ לופ ןוא ךעלגעװאב זיא ןורכז ןײז .זאוטריװךורכז א עבטב זיא

 זא ׳טײהנגעלעג רעטסעב רעד ףױא ןטראװ ,ןשינעעשעג ,ןשטנעמ ,ןטאטיצ ,רעכיב
 ־שינעקנעדעג ןוא ןלעצ־ןורכז ערעדנוזאב יד ןופ ןצילבסיורא שירעפעש ןלאז ײז

 .ךעלרעמעק

 א ןאראפ זיא ,״עינעמור״ ןיא ׳אד .שימאניד ןורכז סלקיב זיא ךעלנײװעג
 ,טלאװעג טשינ טלאװ רעבײרש רעד יװ ,טגאזעג ךיא טלאװ ,קיטאטס עשירעלטםניק

 קראטש וצ לאז ןעמ ןוא ךיג ףיוא ןרעװ טפאכעגפא לאז עירעלאג־רעדליב יד זא
 םעד טזאל רע ןוא לוק ןגײא ןײז לקיב ןײא־טליטש אד .לוק םרעבײרש םעד ןרעה
 םאװ ,ןטײקכעלנעזרעפ ןופ עירעלאג רעד ףיוא ןלעטשפא רעגנעל ךיז רענעײל
 א ,תומחלמ־טלעװ עדײב ןשױוצ ,עינעמור רעשידײ רעד ןבעג ןפלאהעג ןבאה

 .בושי ןשידײ ןרעדנוזאב א ןופ םתוח

 טגאז רע .רעבײרש רעלארטײנ ןײק טשינ לקיב ךיוא אד זיא ןגעװטסעד ןופ
 טאה רע יװ ,ײז טמערופ ןוא ןשטנעמ טקיטלאטשעג רע .ןעגנונײמ עטסעפ סיורא
 ,רעדנװו א רימ זיא ראפרעד .טקנעדעגנײא םיא ךיז ןבאה ײז יװ ןוא ןעזעג ײז

 רעשידײ רעד ןופ רענעק ערעסעב ןײק ןעמוקעגםיורא טשינ ךאנ ןענעז׳ס סאװ
 ןופ ץאשפא ,םיטרפ חוכמ רבחמ ןטימ טרעפמאעגכרוד ךיז ןוא ןיב ךיא יװ עינעמור
 טאה סאװ ,קרעװ א זיא׳ם זא ,ןעמעננא ראפרעד זומ ךיא .ןשטנעמ ןוא ןשינעעשעג
 עקידעבעל יד טלעטשעגקעװא טאה׳ס .קעװצ םעד טכײרגרעד ךעלגערפפאמוא
 ןיא ,ןראי עטסקיניזטסװואב־שידײ ןוא עטםכעלגעװאב עריא ןיא ,עינעמור עשידײ
 יד ןופ ףליה רעד טימ ,רעלטיה רעדײא ,עטכישעג רעשידײ רעד ןופ רעטנעצ
 םעד זיב .גנוקיליטראפ ןופ קאה יד ריא ףיוא ןביוהעג טאה ,םיחצור עשינעמור
 ־יטײז א יװ רעמ סעפע ןעװעג בושי ןשידײ ןקינאילימ ריא טימ עינעמור זיא קרעװ

 .טנעדיצניא רעשיראטםיה רעק

 רעסיורג א ףיוא עינעמור עשידײ יד קעװא לעטש א לקיב טיג לאמ א טימ
 עשידײ עקיבלעז יד טמולחעג טראד טאה׳מ זא ,טזײװ ןוא יז טכײלאב רע ,עניב
 רע ,טײקטײרפשעצ רעשיעפארײא רעשידײ רעד רעביא ,םוטעמוא יװ תומולח
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 ױיטשטאלג בקעי

 ןדײ ׳ןדײ עטדמערפעגפא עטקבעבראפ ,ןראטאלימיסא עשידײ טימ זדנוא טנעקאב
 ףיוא סרעבײרש עשידײ ,סרעמוקקירוצ ,ענעגנאגרעד טשינ ןוא ענעגנאגעגקעװא
 ־עטיל־טלעװ רעשידײ רעד ןופ לײט א ןענעז סאװ ,סרעבײרש עשידײ ,ךארפשדנאל
 ־דתש ,םרענאמ־טכער ,םינרקח ,םינקסע ,ןפאזאליפ ,ןטסידנוב ,ןטםינױצ ־רוטאר
 יא ,שרעדנא יא ןענעז םאװ ,ןדיי טימ טלעװ א — ןטםיערבעה ,ןטסישידײ ,םינל
 זיא ץלא ןעװ ,טלעװ רעראג רעד רעביא למוטעג ןשידײלא ןצנאג םעד ףיוא ךעלנע
 ,טנאעג טשינ ךאג טאה רענײק ןעװ ןוא ,ןרעי ןוא ןרעבעג ןופ םעצארפ ןיא ןעװעג

 ןוא םיבושי עשידײ ףיוא ךיז טגארט׳ס גנולקנוטראפ־טלעװ ןוא קערש לפיװ
 .ןטלעצעג סבקעי

 רעקידלאװג טימ ןבירשעג ,״עינעמור״ םלקיב המלש ןיא ןאראפ זיא ץלא סאד
 ןײז זא ,זדנוא טגאז לקיב .עדרעװ רעשיראטסיה רעשירעלטסגיק טימ ןוא הדמתה
 ײרד יד רעבא ,תונורכז ןוא קיטירק־רוטארעטיל ,עטכישעג ןופ טײטשאב קרעװ
 עלא ןיא שיטקאפ .קרעװ ןיא טױבעגנײרא ןוא טצנאגראפ ןענעז ןלײטדנאטשאב
 ־רוטארעטיל ,עטכישעג ענעטאנקעגנעמאזוצ רימ ןעניפעג קרעװ ןופ ןלײט ײרד

 ףלאדא ןלדתש ןוא רענאמ־טכער םעד טימ ןביוהעגנא .תונורכז ןוא קיטירק
 .עיפארגאילביב רעטריטנעמאק רעד וצ זיב ,ןרעטש

 ןטײקכעלנעזרעפ יד קידנלאמ .עיפארגאילביב עטריטנעמאק טגאזעג באה׳כ
 ,רעגײטש ןײז ףיוא לקיב ךיוא טריטנעמאק ,עינעמור רעשידײ רעײנ רעד ןופ

 ןבעל ץנאג א ןבאה סאװ ,ןבײל־ןדײ סױא ןםקאװ׳ם .לאראמ עקידתילכת קידנכוז
 .ךיז ןשיװצ טפמעקעג שיעדיא ןוא טלעװ רעכעלטגײפ א ןגעק טפמעקעג

 ־יטםיפ ר״ד ,טסידנוב ןשינעמור םעד ןופ טערטראפ רעד זיא טנאסערעטניא
 •קידצ א ןעװעג זיא רע זא ,םיחבש טגאזעגכאנ םיא ןעמ טאה טיוט ןכאנ סאװ ,רענ

 טימ טײקכעלנעזרעפ רעשידײ רעקיטכיװ א ןופ טערטראפ םעד טקידנעראפ לק-ב
 רקיע רעד ןוא לבאפ א יװ רעמ טשינ ןעװעג טלאװ גנורעדליש יד יװ ,לאראמ א

 (לכשה רםומ רעד ,לאראמ יד עקאט זיא
 רעקיטײזנגעק ןופ ןוװרפ עלא יד ,ײז ןריפ סאװ וצ ןוא ײז ןגיוט עשז םאװ״
 ךאנ ךיז ןגאי ןײז ףיוא ןוא ןמדא ןב ףיוא תױשק גערפ ײג ? ןבעל םײב גנוריגענ
 תױשק גערפ ײג ןוא תונוחצנ ןופ עיזוליא יד ײז ןגעװ טאה רע סאװ ,ןטײקיטשינ
 ןופ זאגעפ ןפיוא טײר ןוא גנױ זיא רע ןעװ ,טלאמעד וצרעד ךאנ ןמדא ןב ףיוא
 .״פאלאג ןיא דרעפ א ןױמד ןײז ןיא זיא סאװ ,ןקעטש א ףיוא דניק א יװ תוגוחצנ
 ןשילביב ןיא ןבירשעג ,ייסע־רוטאינימ א ףארגאראפ רעד זיא טליוו ריא ביוא
 רעשיטםירטעלעב רעקיטראנגײא םלקיב טימ טצריװעג ,ליטס ןקידמילבה־לבה
 םענעדנוצעגנא ןא ןופ ץילב רעד ריא ןיא ךיז טלגיפש׳ם סאװ ,טײקכעלדליב

 .קנאדעג
 באה׳כ יװ ,זיא ,קרעװ םעד ןופ םיורא טםקאװ סאװ ,עטסטנאסערעטניא םאד
 טאה ,עינעמור שידײ טענאלפ םעד ףיוא סאװ ,טקאפ רעד ,טקרעמאב רעירפ ןיוש
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 ,םיבושי עשידײ ערעדנא עלא ןיא •ןאט־ןאטעג ךיז טאה סע סאװ ׳ץלא ןאטעג ךיז

 ־טנאקאבמוא רעד ןופ קיטאזקע יד ןעװעג זיא סאװ ,טײקיטראנגײא ןא טימ רעבא
 ,םוטרעניבאר ,ןױצ־תביח ,עיסקאדאטרא :םעיראטירעט עשידײ עלא ןופ רעטם

 ףיוא־טבעל ןוא זדנוא ײבראפ לקיב טריפ ץלא סאד טא .םזישידײ ׳םוטרעריטראמ
 ראפ ףמאק ןיא״ טםײה םאװ /׳עינעמור״ קרעװ ןײז ןופ לײטפא ןטשרע ןיא ךײלג
 רעשידײ רעד ףיוא״ — לייט ןטײװצ ןיא טצעזעגראפ טרעװ ןוא ״טכער עשידײ
 ־עלטםניק ןשידײ םעד טימ ןרעדור ןא ןיוש טבײה ׳לײטפא ןטײװצ ןיא ׳אד .״סאג
 ־ראבז לװלעװ וצ טירטוצ א ריא טגירק ריפנײרא םעד ןיא ךײלג .טראװ ןשיר
 ןיא .החפשמ־ץנארקגערע ןופ סעקינעמילפ ענײז וצ ןוא תונחדב־קנעש םרעשז
 ףיוא המיתה ןײז טיג םאװ ׳ןעדאפדלאג םהרבא ךיוא ןיוש טנײשרעד לטיפאק םעד
 ,לאראמ עבעלײרפ ןוא עריטאם ״דמחנ ןוא ןעגנונעפאה עםיז״ — רעשזראבז לװלעװ

 רעבא טאה ןרעשזראבז לװלעװ .״לאעדיא ןײז זיא רע ׳המשנ סקלאפ םעד זיא רע
 רעד ןיא וױטקא ןעװעג זיא םאװ ׳קינעמילפ א רענײז טריזירעטקאראכ רעסעב
 ןענעז ׳טגאזעג רע טאה ׳םעצנארקנערע יד ,רימ״ :עינעמור ןיא טעברא־ץולחה
 רימ .ןשטנעמ־תילכת ןײק ,רעטראװ ןײק טשינ ןענעז רימ ,עקיצלײאעג עבטב
 רעד ןיא טאה סאװ ,רעשזראבז לװלעװ רעטעפ רעזדנוא ןופ השוריב םאד ןבאה
 טלענקעג ײז טימ ןוא ןדײ רעטשעראקוב יד ראפ רעדיל ןעגנוזעג ...בוטש־ײט

 ״טײקיזאלתילכח

 ־עמור־בושי ןופ טײקשיטאזקע רעד ןגעװ טדערעג ךיא באה רעירפ לםיב א
 ןפור ךיז לאז םאװ ,חלג רענװאלםאװארפ א ןסקאװםיוא טנעקעג טאה ךאנ וװ .עינ
 ןראפמורא ןוא רעבײרש עשידײ ןופ רבח א ןרעװ ראג לאז ןוא ןאיטקאלאג אלאג
 וװ רעדא ? רוטארעטיל רעשידײ רעד ןגעװ םעיצקעל ןטלאה ןפלעה ןוא ײז טימ
 רעד ןופ ןושל םעד ףױא טנעקרענא ןראװעג רעבײרש עכעלשידײ ליפ יוזא ןענעז
 ־עביק א ןראװעג גנוטײצ א ןופ ײרעקורד א זיא װו ןוא י עינעמור ןיא יװ ״דגידמ
 ־וזגעצמוא ׳ערה־ןושל ׳ץעביק ׳קיטירק טימ ״טעװעשובעג״ טאה׳ם וװ ׳עינראצ

 ?טשעראקוב ןיא יװ ׳קיטילאפ רעטריר

 ליװ אד ןוא ,״טײקשירעפעש עשידײ״ טסײה ךוב ןופ לײט רעטירד רעד
 ןוא רעקיראטםיה ןופ לטנאמ םעד ןפראװפארא לאמ ןײא יװ רעמ ךיז ןופ לקיב
 ןוא ןטערטראפ־רעבײרש עשידײ ןופ טײק יד רעבא .רעקיטירק־רוטארעטיל ןרעװ
 ןא טשינ ץלא טרעװ עיגעמור ןיא רוטארעטיל רעשידײ רעײנ רעד ןופ ןרענאיפ
 ־ךארפש רעציװאנרעשט רעד טימ ןא ךיז טבײה׳ם .רעטקאראכ ןשיראטסיה םעד
 םאװ ׳רעפארג בקעי רענאיפ־רעטכיד םעד טימ רעטעפש לסיב א ןוא ץנערעפנאק
 רעד ןגעקטנא ׳דײ ןשירעפעש ןשינעמור ןופ םינפ עשימײה סאד טכוזעג קר טאה
 ־אםעב ןופ רעבײרש־שידײ יד ׳רעבײרש עשידײ ענעמוקעגרעבירא ןופ עיזאװניא
 ןיא ןא טבײה ״טכיל״ טפירשטײצ יד .עינאװליםנארט ןוא עניװאקוב ׳עיבאר
 ־ערעטניא .עינעמור ןיא טײקשירעפעש־שידײ רעײנ ןופ עכאפע עײנ יד 1915
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 יד ןופ טפאשרעה רעד טימ ןעמאזוצ טעמכ ךיז טלאפ עטאד יד זא ׳זיא טנאס
 ןיא ןוא ןליופ ןיא רוטארעטיל רערעגבײ רעד טימ ןוא עקירעמא ןיא ״עגנױ״
 ־געמאפ״ ןוא ענעמוקעגוצ — סקיטענעװ ןשיװצ ףמאק א ןעװעג זיא׳ס .דגאלסור
 עטםעב יד ײבראפ זדנוא ראפ טריפ לקיב .ענעםעזעגטלא ,עשימײה — ״רענעט

 .עכאפע רענעי ןופ ןטלאטשעג עשירעפעש
 ־לע םײב עקאט ןעמ טאה יצ ,ןגערפ ןוא ןקרעמאב רשפא ןעמ געמ אד ןוא
 ערעקידגגײצרעביא ןײק ןעניפעג טנעקעג טשינ רעפארג רעטכיד ןשידײ ןרעט
 עקאט זיא יצ ,טשינ בױא ןוא ? זדנוא טגנערב לקיב יװ ,ןליפשײב עשירעלטסניק
 ־נאמ קיציא ןעװעג םרוג טאה רע וליפא ןעװ ,טעאפ רעקיטכיװ א ןעװעג רעפארג
 ־ראפ סאוו ,ןגראבנײטש רזעילא ןגעװ זיא גנולייטפא׳ רעד ןיא ײסעךױרק יד ? ןרעג
 רוטארעטיל רעשידײ רעײנ רעד ןופ טעפמיא ןטסשירעפעש םעד ךיז ןיא טרעפרעק
 לקיב .טײקכעלמיטםקלאפ עשירעלטסניק ןוא תונואג עכעלכארפש ןײז ,עינעמור ןיא
 רע םגה ,ןליופ ןיא ןצרפ ןופ העפשה רעד וצ העפשה סגראבנײטש טכײלגראפ
 ־ירדמ עדײב יד ןשױוצ דישרעטנוא־רעטקאראכ ןטנאסערעטניא ןא ףיוא ןא טזײװ
 ,עליטש א״ — גראבנײטש רזעילא ןוא ״רעלדא רעשימרוטש״ א — ץרפ •.םיכ

 .״ביוטלקרעט עמורפ
 ־נולײטםיוא ערעדנוזאב יד ןיא ,רעביירש עשידיי עשינעמור ןופ עירעלאג יד
 טלעטש ,װעינעשיק ימכח ןוא טשעראקוב ימכח ,ץיװאנרעשט ימכח יד ןופ ןעג
 ,םוטנדײ ןשינעמור ןופ עטכישעג רעד וצ רעײטשוצ ןםיורג א רעדיװ ראפ ךיז טימ

 ־גנופאש ןסיורג םעד ןיא ןא ךיז ןפינק סאװ ,רעפעש ענײז ןופ ןטלאטשעג יד ךרוד
 .טלעװ רעצנאג רעד רעביא רוטארעטיל רעשידײ רעד ןופ ךשמה

 ׳לקיב המלש ןופ ןעגנונײמ עשיטירק יד ןריקיטירק וצ ךײש טשינ זיא׳ם
 טילפ רע ןעװ ,רעביא לאמ א טבײרט רע ןעװ ,ןײז םיכםמ טשינ םיא טימ ןעק־מ
 ,ןעגנוכײרגרעד ראפ גנורעדנוװאב רעטכע ןוא רעכעלרע רענעגײא ףיוא קעװא
 ןופ רעצאש ןשירעלטםניק א ןופ ןעגנונײמ טימ רעבא .ןגערפפא ךיז ןזאל םאװ
 ־דנעצ ענײז ןיא ןזיװאב זדנוא וצ ךיז טאה רע יװ ןוא ,זיא לקיב יװ ,רעבילאק אזא
 זומ ןעמ .טשינ ךיז ןעמ טגירק רעקיטירק אזא טימ ,ןעײסע עשירארעטיל רעקיל
 םענעגײא רעזדנוא ךפיהל ןצנאג ןיא ןענעז םאװ ,ןעגנונײמ וליפא ןעמענפיוא

 .קאמשעג
 טשינ ןענעז ןטערטראפ עשירארעטיל יד .תוניבמ ןיא טשינ טײג אד רעבא
 ,ץלא וצ ןוא בושי ןשידײ םוצ טפאשביל טימ טלדײאעג ןענעז ראנ ,קיטירק ראנ

 ־ראפ טאה ןײלא לקיב וװ ,בושי א וצ ,טצארפשעגסיורא טראד ןופ טאה םאװ
 עגנױ יד ןופ רענײא ןעװעג זיא ןוא ןראי עקידנזיורב קילדנעצ ײװצ טגנערב

 .טראװ ןשירעלטםניק ןשידײ ןראפ רערילומיטס
 ,טפאשביל םיורג טימ ןבירשעג זיא ןגרעבנרעטש בקעי ןופ טערטראפ רעד

 ־אנא םעד יױו טוט םאװ ,זילאנא ןא ,זילאנא ןשיטירק ןכעלגנירדכרוד טימ רעבא
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 לקיב ןעמעװ ,טעאפ ןופ ןעגנומיטש־הדירי יד ןיא ךיז טלבירג רע תעב ,טסיל
 ךיוא טאה ראי ןקיבלעז ןיא .1919 ןיא ץיװאנרעשט ןיא ןפארטעג טשרע וצ טאה
 ־שאבור רעשיסור א ןיא רוחב ןקיראינצכא ןקידװעמעש א״ טימ טנגעגאב ךיז לקיב
 קיציא ןעװעג זיא ןעמאנ ןײז — ״טײז רעטכער רעד ףיוא דלארט א טימ ,עק

 לקיב יװ ״טנורגרעטניה רעכעלטפאשדנאל ןוא רעשיפארגאיב״ רעד .רעגנאמ
 ־נאװצ םורא טמענראפ ,עזארפ ןײז ןוא דיל סרעגנאמ קיציא ןגעװ ײסע ןײז טפור
 ןוא עלופ ןײז סעיצאװרעזער םוש ןא לקיב טקנעש רעטכיד ןקיזאד םעד .ןטײז קיצ
 ־עג ךס א טלאװ טערטראפ רעד .גנונעקרענא ןוא טפאשביל עטצענערגאבמוא
 קיטירק רעקידנריזימאטאנא רעד ןופ ןטנעמעלע ןעװעג ןטלאװ םיא ןיא ןעװ ,ןענװו
 ־עלטסניק רעלופ רעד סיוא ךיז טנכײצ ײז טימ סאװ ,זילאנא ןשיגאלאכיםפ ןוא

 .ןגרעבנרעטש בקעי ןופ טערטראפ רעשיר
 ןופ טערטראפ םענײלק א טימ ךיז טקידנע ״עינעמור״ קרעװ עלאטיפאק םאד
 ־נעדלאג יכדרמ — רערעל ןוא רעבײרש ןשידײ ןוא ןשיערבעה ןטנאקאבמוא ןא
 יכדרמ .םידימלת רוד א טלעטשעגפיוא רערעל רעשיערבעה א יװ טאה םאװ ,גרעב
 יד ןעװ ,דראמטסבלעז ןעגנאגאב ןענעז רעטכאט ןײז ןוא בײװ םגרעבנעדלאג
 עשילאיטסעב ןיא ןרעלטיה ןגיטשעגרעביא 1941 ןיא ןבאה םיחצור עשינעמור
 .עירטסינסנארט ,דאשרעב ןיא ןעגגאגעגסיוא זיא גרעבנעדלאג יכדרמ .םישעמ

 ןיא טכער עשידײ ראפ ףמאק ןטנשקעראפ םעד טימ ןא ךיז טבײה קרעװ סאד
 ןופ לטיפאק ןטסגטלאשראפ םעד טימ ךיז טקידנע ןוא טרעדנוהראי ןטנצנײנ
 לאמקנעד א טלעטשעגפיוא לקיב טאה ןשיװצניא ןיא — טרעדנוהראי ןטסקיצנאװצ

 .בושי ןשידײ ןשינעמור םעד

 ־אמארגאפע־שירעלטםניק ךיוא אד לקיב זיא רעכיב עקידרעירפ ענײז ןיא יװ
 ןיא וליפא ןעק רע .טםןײםע ןופ עיגעליוױרפ ערעדנוזאב יד זיא סאד .שיט
 ־יטײז רעד ןרעוו ,ןטנעמאמ עשיטסירטעלעב עטסגנערטש ןוא עטםנעש ענײז
 .גאז ןרעײט א ןפאכנײרא ןוא עניב רעשיריפםקעש א ףיוא יװ ,רעגאז רעק

 ןטסנעש םעד ףיוא לקיב םע טוט ,ןראטנעמאק עכלעזא וצ טמוק סע ןעװ
 ־אזוצ ןענעק סאװ ,ןטםןײםע עסיורג יד ןופ עיצידארט רעד ןיא זיא רע .ןפוא
 ־נוזאב א ןופרעד ןרעװ לאז םע ןוא ןצאז עכעלטע ןיא קנאדעג א ןסערפנעמ
 ־רעביא ןוא ןענעײל ,ןעמענסיורא ןעק׳מ סאװ ,ץאזפא רעשירעלטםניק רערעד
 טבײרש רעבײרש רעקיטכיװ רעדעי םאװ ,ךיז ןופ ןטאטיצ יד ןענעז םאד .ןענעײל
 ךײלג םיא טלעטש רע .רעריטיצ ןקיטפנוקוצ םעד ןכאמ וצ רעגנירג ידכ ,ןא ײז
 רעטרעדגוה עכלעזא ןעמענםיורא ןעמ ןעק דנעב טכא לקיב ןופ .ץנעסע םעד וצ
 םעד ןגאמראפ ײז .םימגתפ ןוא םיקוםפ עקידנעײטש ןצאז ענעגײא ףיוא ,עקיטײז
 שילביב קיטײצכײלג ןענעז ןוא טײקשירעפעש רעשיעפארײא רעטוג ןופ ץנאלג

 .טםיײסע ןופ גנומיטש רעד טיול ,קידתלהק רעדא קידלשמ ,ליטס ןיא

 ־רעטניה ןבילבעג ןוא רעכיב ףניפ עטשרע סלקיב ןגעװ ןבירשעג באה ךיא
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 ןײטשטאלג בקעי

 ײרד״ ןוא ״רוד ןײמ ןופ רעבײרש״ — ענײז קרעװ ערעדנא ײװצ יד ןופ קילעטש
 יװ רעבײרש ןקיטכורפ אזא טזאלראפ ןעמ ןעװ ןוא .״ןעװעג רימ ןענעז רעדירב
 .לײמ עכעלטע ענײש ףיוא םיא ןעמ טרילראפ ׳ןטײז טרעדנוה עכעלטע ףיוא לקיב

 רימ זיא׳ס ןוא ״עינעמור״ קרעװ ײנ ןײז טרעקאעגכרוד טוג ךיא באה טא רעבא
 ענײמ ןופ עטסנעש יד ןופ םענײא ןופ טלאטשעג סאד ןעמוקעגגגעקטנא רעדיװ
 ףניפ ״ײרד עטםטלײצעג יד וצ ןענעכערוצ םיא ןעק׳מ םאװ דײ א ׳רעדירב־ןדײ
 ענײז טנעײלעגקירוצ סגעװקירוצ ףיוא באה׳כ .רעדירב עטלײװרעדםיוא ןינמ א ןוא
 ־טםניק יד ןוא רוד רעזדנוא ןופ סרעבײרש יד ןגעװ ןעײםע עשיטירק עטלמאזעג
 .״ןעװעג רימ ןענעז רעדירב ײרד״ יד ןופ תונורכז עשיפארגאיבאטיוא עשירעל

 ־עגסיוא — גנורעדנװואב־םקלאפ עװיאנ יד לח זיא רעכיב סלקיב המלש ףיוא
 ןקעטאילביב ןופ רעטעלבכרוד םעד ךיז ראפ ןבאה רימ .פאק םענעגײא ןופ טכארמ
 ,עטנערבעגרעביא ׳עטעײדראפ טוג ראנ ,ענעפאשעג ענעגײא ראנ טשינ ,עצנאג

 ןופ עיפארגאיבאטיוא יד ךיז ראפ ןבאה רימ ןוא ;עטרידיװער ןוא עטרילארטנאק
 ןיא לבעמ םאד ןלעטשרעביא ןעמוקעג זיא םאװ ,רעקיטפעקס ןשידײ ןקיביולג א
 ןוא ןלעטשרעביא ;טײקגדײשאב ךם א ןוא ץנאגעלע טימ ,זיוה לאנאיצאנ רעזדנוא
 ראפ ןריװרעזער ץלא ךאנ ןעק׳מ װו ,לקניװ רעדנוזאב א ןיא ןעיצקירוצ ךיז ןײלא
 ןוא טימ ,ןראװעג ןאטעג זיא םאװ ,ץלא ףיוא קיטירק ןופ טרא רעדנוזאב א ךיז

 .תוצע ענעגײא ענײז ןגעק
 .טײקמורפ ךם א ךיוא ךוב םעד ןיא טגיל ,״עינעמור״ קרעװ םעד ךײש םאװ

 ןעמענקעװא ףיוא רעביא ךיז טצעז סאװ ,תילכת א ,תילכת ךוב םעד ןיא ןאראפ
 ,דײר ענעגײא ןופ וליפא ,ימ רענעגײא ןופ ,טעברא רענעגײא ןופ ,ךיז ןופ ןעהעש

 זיא׳ם ןעװ ,המשנ רעצנאג רעד ןוא ןצראה ןצנאג ןטימ ןעניד וצ קיטײנ זיא׳ם ןעװ
 ־ראפ ןוא טדמערפראפ טשינ הלילח לאז םע ידכ ,ןענעכײצראפ וצ וױטארעפמיא
 .טריפעגכרוד לקיב טאה טםניד יד טא .לארשי ןופ טבש רעצנאג א ןרעװ ןםעג

 טראפ ןגעװטםעד ןופ ךיז טאה טײקידתילכתמוא עשירעשזראבז לװלעװ יד רעבא
 ־אניבמאק ענײפ א ןעמוקעגםיורא זיא׳ס ןוא ,לטײז ןדעי ןיא שממ טעבנגעגנײרא
 עטלפאצעגפיוא טראד ןוא אד טימ ,קרעװ שיראטסיה שיטנעטיוא ןא ןופ עיצ
 םעײנ ןופ געװ םעד קידנטכײלאב ,ןא טדניצ ליטם־לקיב רעד סאװ ,ךעלטכיל
 טאה םאװ ,ץלא טימ פינקנא ןרעדנוזאב קידנשאררעביא ןײז ןיא ,דײ ןשינעמור
 ערעדנא עלא ןופ דײ םעד טמולחראפ ןוא טקירעיורטראפ ,טײרפרעד ,ןאטעג ײװ

 .םעקירעמא יד ןיא ןוא עפארײא ןיא ,םיבושי
 טנײה זיא׳ם״ זא ,ןבירשעג לאמ א ךיא באה ןעלקיב רעביא ײסע ןא םנײמ ןיא
 ןופ ןעלצראװ עשיזיפ ןוא עקיטםײג יד רעביא החמומ רערעסערג ןײק אטשינ
 ״עינעמור״ ךוב םאד יװ טריפשעג באה׳כ .״לקיב המלש יװ ,םוטנדײ ןשינעמור
 לײװ ,ןעמוק טזומעג טאה קרעוו םאד .קיטײצ טרעװ ןוא ןאירבמע ןיא ךיז טריר
 טיג רע .קיטםירטעלעב רעזדנוא ןיא טלעפ סע סאװ ,םאד טבײרשרעד לקיב
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 םעמעט עטיירג ףיוא

 יװ ,ןעװעג ןענעז רימ םאװ ׳רעדירב יד ןופ ןעקנאדעג יד וצ לםילש םעד זדנוא
 ןרױלראפ טשינ ןוא םילכ עדעדנא ןיא טײקשידײ ןםאגעגרעביא ןבאה רימ יוזא
 ןשידײ םעײנ םעד רימ ןעעז דנעב טכא לקיב המלש ןיא .ןפארט ןקיטרעװ ןײק
 ןעעז רימ הײר ענײז ןרעה רימ ,ןפאשרעביא ןוא ןפאש ןופ סעצארפ ןיא ,ןשטנעמ
 ןענעקרעד רימ .טקיטלאטשעגרעביא ןוא טקיטלאטשעג ךיז טאה דײ רעײנ רעד יװ

 .רימ זיא רע — רוד רעזדנוא זיא רע — שיראטסיה םיא
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 במאלאג םהרבא

 טשינ זיא במאלאג םהרבא רעבײרש ןוא רערעל ,גאגאדעפ רעטמיראב רעד
 ןײז .ענעסקאװרעד ןופ רעיצרעד א ךיוא ראנ ,גראװגנױ ןופ רעיצרעד א ראנ
 ןזעװ־לוש ןשידײ ןופ עטכישעג רעד ןופ לײט א זיא ערעיראק עשירעיצרעד
 ךעלנעזרעפ זיא רע ןעװ וליפא זא ,ןגאז וצ טנײמ םע .טלעװ רעצנאג רעד רעביא
 טײרב טײקיטעט ןוא ןעמאנ ןײז זיא ,דנאל םענעי רעדא םעד ןיא ןעװעג טשיי
 ־נײא זיא גנויצרעד עשידײ עכעלטלעװ ענעפורעג יוזא; יד װו ,םוטעמוא טנאקאב
 ןענעז םאװ ׳רעגײטש םעד ןופ סרעיצרעד עטסנרע יד ןשיװצ .ןראװעג טריפעג
 עיזאטנאפ ,םענראפ םימ ,גנוטײרגוצ ךס א טימ עלוש רעשידײ רעד וצ ןעמוקעג

 .ןאנביוא םעד במאלאג טמענראפ ,ןליװ ןקראטש ןכעלרעניא ןא ןוא
 םאװ ,ךוב א ןעװעג טלאװ ,ענעבירשעג טשינ ךאנ יד ,עיפארגאיב ןײז
 ןײלק א ןיא ןא ךיז טבײה יז לײװ ,םערעטניא םיורג טימ טנעײלעג ךיז טלאװ
 במאלאג טצגאלפראפ םוטעמוא .טלעװ יד םיוא טראפ ןוא ענליװ ןבעל לטעטש
 ןשידײ רעביא טנאקאב ןרעװ ןוא ךיז ןסקאװעצ םאװ ,רעמײב־גנויצרעד עצנאג
 ־אװאב ײלרעלא טימ ,רעקלעפ יד ןשיװצ ךוניח ןופ ןגעװ יד ףיוא שינעשזדנאלב

 ןוא ןעקנאשעג ענײז טימ ןםיורד םעד ןופ ןרעװ וצ ןעגנולשראפ טשיג ןשינער
 .ןשינעיצוצ

 במאלאג .א טאה ,גנויצרעד ראפ ןלאירעטאמ ,רעדניק ראפ רעכיב ץוחא
 םאװ ,רעכיבגרעל ןבעגעגםיורא טאה רע .ענעסקאװרעד ראפ ןבירשעג ךס א רעײז
 ־וצסיורא ןביוהעגנא ךיוא טאה רע רעבא ,1922 ןוא 1919 ןופ םעטאד ךאנ ןגארט
 ןיא סאװ ,ןעײסע עטלמאזעג טימ רעכיב עקיד ,ןרושארב רעקילדנעצ ץוחא ןבעג
 .ענעסקאװרעד ראפ טעברא עשירעיצרעד עצנאג ןײז טגײלעגנײרא רע טאה ײז

 רעטסײנ רעד .1945 ןיא ,עקיםקעמ ןיא ןענישרעד זיא ןעײסע דנאב רעטשרע רעד
 ןביז ןופ טײטשאב ,עירעס־ןעײסע רעד ןיא רעטכא רעד ,ךיז טכאד ,זיא סאװ ,דנאב
 ךוב ןופ ןעמאנ םענײמעגלא ןטימ טקעדעג ןרעװ םאװ ׳ןעגנולדנאהפא ערעגנעל
 ־עגוצ זיא ךוב םוצ זא ,ןגאז ךאג ףראד ןעמ .״קלאפ ןקיבײא ןופ ןגעװ עקיבײא״
 רעטמיראב רעד םאװ ,ןטפירש סבמאלאג ןופ עיפארגאילביב ״עזײװלײט״ א ןבעג
 רעזײװלײט רעקיזאד רעד ןופ .טלעטשעגנעמאזוצ טאה ןירושי םיפעי ףארגאילביב
 ןוא רעכיב רעקילדנעצ ןבעגוצסיורא ןזיװאב טאה במאלאג זא ,רימ ןעעז המישר
 ־טנפעראפ ערעיראק רעגנאל ןײז ןופ ךשמ ןיא רע טאה ךאנ וצרעד ןוא ,ןרושארב

 ןגעװ ,גנויצרעד ןגעװ ןעלקיטרא עטײרפשעצ ןוא עטײזעצ רעטרעדנוה טכעל
 ־עט ערעדנא ענעדישראפ ןוא ןעמעלבארפ־רוטלוק ןוא רוטארעטיל ןגעװ ,שידײ
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 סעמעט עטײרג ףיוא

 ךובנרעל א ׳ךוב עטשרע םאד .ןפורעגפא ךיז טאה במאלאג .א עכלעװ ףיוא ׳םעמ
 ןענישרעד ןענעז ערעדנא ,1919 ןיא װעיק ןיא ןענישרעד זיא ׳ןלוש עשידײ ראפ
 עסיורג טיובעג טאה רע וװ ׳עקיםקעמ ןיא ןוא געפיניװ ,עשראװ ׳קאטםילאיב ןיא
 ייב ײז טאה ןעמ רעדײא ׳ןעמונעצ ײז ןוא םעלוש עקידנפאכראפ־םעטאךוא־ןגיוא

 .ןעמונעגקעװא םיא

 רע װו ׳עקיסקעמ ןיא ןענישרעד זיא במאלאג םהרבא ןופ ךוב עטסײנ םאד
 ׳דארב ץנאג ראפ דום א זיא׳ם רעבא ׳ראי ןצעביז װיטקא שירעיצרעד ןעװעג זיא
 טאה ׳גאטנריובעג ןטםד5 ןי_יז טרעײפעג טראד טאה ןעמ יװ םעד ךאנ ךײלג זא
 ־סאל ןײק ןצנאלפרעבירא ךיז ןוא ןקעטשרעדנאװ םעד ןעמענ טזומעג במאלאג
 ־ןעײםע עטםײמ יד ןבעגעגסיורא טאה במאלאג סאװ ׳טקאפ רעד .םעלעשזנא
 ןפיוא גאט־ןריובעג ןײז מרעײפעג טאה ןעמ סאװ ןוא עקיםקעמ ןיא ענײז רעכיב
 ענײז ןופ גנוקילײטאב רעד טימ ןוא טײקמעראװ ךם א טימ ׳רעגײטש ןטײרב
 .דנײרפ ךם א ןענוװעג ךיוא טראד טאה רע זא ׳טזײװ ׳םידימלת ענעםקאװעגםױא

 רענעפא טימ ןדנובראפ ןעװעג טאטש ןופ ראפקעװא ןײז זיא טײז רערעדנא רעד ןופ
 ־כעלטנפע רעד ןיא ןראװעג טרעטפולעג ןוא ןשאװעג זיא ײרעגירק יד .תקולחמ
 םאװ ׳םינינע עכלעזא ראפ ״עיגרענע״ רעקידעבעל רעכעלנײװעג רעד טימ ׳טײק

 .עםערפ רעשידײ רענאקיסקעמ רעד ראפ שיטסירעטקאראכ זיא

 .במאלאג םהרבא ןופ טײקכעלנעזרעפ עמאזגיובמוא יד טריםערעטניא ךימ

 טשינ ראג טעװ׳ס .קידרסומ ׳שירעפארטש ׳ךעלםימארפמאקמוא ׳ףראש זיא רע
 יד טגאמראפ רע זא ׳ןגאז לעװ ךיא בױא ׳טײקכעלנעזרעפ סבמאלאג ןופ ןרענימ
 ײז רעבא ׳םיאנוש זײװכעלםיב ןרעװ םאװ ׳דנײרפ טימ ןעלגנירוצמורא ךיז הלעמ
 ־נוכײרגרעד ענײז ראפ ןבמאלאג ןריטקעפםער וצ ףיוא טשינ ןגעװטםעד ןופ ןרעה
 טנאטאב אד טרעװ ןבמאלאג ןופ קיטסירעטקאראכ עקיזאד יד .ןעוטפיוא ןוא ןעג
 .קורדסיוא ןטלוב םוצ טמוק טײקכעלנעזרעפ ןײז װו ׳רעכיב ענײז טימ תוכײש ןיא

 עכעלריטאנ א זיא׳ם ׳טפאשביל יװ רעמ זיא׳ם ׳שידײ ביל קראטש טאה במאלאג
 ןפיוא טײקשידײ ןײז טיוב רע .טפאשײרטעג ענעריװושעג ןוא טײקנדנובעגוצ

 .תעל־תעמ ןלופ א — שידײ ןופ טסניד ןיא זיא רע ןוא ןבעל ןשידײ

 תובשחמ טימ לופ םיוכרוד זיא תעל־תעמ ןײז זא ׳ןםעגראפ טשינ רעבא רימאל
 טימ לופ זיא ןםיורד רעשידײ רעקידעבעל רעד תעב ׳גנויצרעד רעשידײ ןגעװ

 .ןעגנולכיורטש ןוא ןעמעלבארפ ׳תוגאד

 עיראעט ןיא קיטאלג םיוא ךיז טגײל םאװ ׳רעקלעפ ןשיװצ ךוניח רעשידײ
 ־פא ןוא סעלומראפ עקידתוגשקע ןיא ןשטעװקנײרא טשינ ךיז טזאל ׳ריפאפ ףיוא
 טימ ׳ןרעטלע טימ ןאט וצ טאה ךוניח רעשידײ .ןםולשאב עקיםױראפ עטנקספעג
 ־עגסיוא רעדנוזאב ןוא תוגאד ערעדנוזאב ערעײז טימ ןוא ןםיורד םענעגײא רעײז
 רעײז ראפ גראז ןוא רעדניק וצ טײקנבעגעגרעביא רעטרעטיצעגפא ׳רעטשטײט
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 ױיטשטאלג בקעי

 ־מוא עכעלטנײפ טפא ,ערעטיב טימ ןאט וצ ךיוא טאה ךוניח רעשידײ .טפנוקוצ
 .ןדנעטש

 ,ןעמעלבארפ עקידגעלגנירמורא עלא יד טוג רעײז טײטשראפ במאלאג םהרבא

 ןופ תעל־תעמ ןײז .ײז ראפ דלודעג ןײק טשינ טאה רע רעבא ,ײז טײטשראפ רע
 ףיוא גנויצרעד רעשידײ וצ ׳ןושל ןשידײ םוצ טײקנבעגעגרעביא ןוא טפאשביל
 רע •ןםימארפמאק עטלכעקעג ראפ דלודעג ןײק טשינ טגאמראפ ,רעגײטש ןײז
 עטגכײצעגנא ענײז ןופ ראה א ףיוא ןכײװפא טשינ ליװ סאוו ,רעיצרעד רעד זיא
 ײז ראנ יװ ׳םילושכמ ןפארטעגנא ןבאה םאװ ,ןעגנוראפרעד עגנױ ענעגײא ןוא
 רעדא געפיגיװ ןײק ןראװעג טצגאלפעגרעביא ןענעז ןוא ענליװ ןופ םיורא ןענעז

 .עקיסקעמ
 ענײז ןרעװ ןלאז ענײז ןעגנושיוטנא יד זא ,טזאלעג טשינ טאה במאלאג
 ־נוגײצדעביא ןוא סעיראעט עכעלרע עגײז ןריציפידאמ ןלאז ײז ןוא רעזיױוגעװ
 ןיא ןטלאװ ,ןעגנושיוטנא ענײז ןופ ןריפ טזאלעג לאמ לײט ךיז רע טלאװ .ןעג
 ןענעז סאװ ,ןעגנורעדלימ ענעי ןטארטעגנײרא גנויצרעד רעשידײ ןופ געװ ןײז

 •גלאפרעד ראפ קיטײנ רעײז טפא
 ךוב םענענישרעד םאװ ראנ ץיז טימ תוכײש ןיא ץלא תורוש יד בײרש׳כ
 רעצנאג ןײז טימ םיורא טערט במאלאג װו ,״קלאפ ןקיבײא ןופ ןגעװ עקיבײא״
 א ןיוש טקידערפ רע םאװ ,טייקכעלטלעװ רעקידתונשקע ןײז ראפ טײקפראש
 םעיציניפעד עטסעב יד רימ ןענעײל ךוב םעײנ ץיז ןיא ,בגא .טרעדנוהראי ןבלאה
 רעבא ,ןריפסיוא יד טימ ןײז םיכםמ טשינ ףראד ןעמ .טײקכעלטלעװ רעשידײ ןגעװ
 ןיא ,טײקכעלטלעװ ןגעװ ןעקנאדעג ענײז ןרילומראפ וצ טגנילעג ןבמאלאג

 .גנויצרעד רעשידײ ןגעװ םעיראעט ענײז טימ תוכײש

 ךס א טימ ,ליטם ןטכײל א טגאמראפ רע ןוא טסיצילבופ א זיא במאלאג
 תױה רעבא .טעברא רעשירעיצרעד ןײז ןופ טמוק םאװ ׳םילשמ ןוא ןליפשײב
 רעקיטײצטנײה ןגעװ ןעקנאדעג ענײז — לטניפ ןײא ףיוא ״טגאלש״ במאלאג
 ענײז טפא רעײז ךיז ןענעײל ,גנױצרעד רעשידײ ןופ ןעמעלבארפ ןוא טײקשידײ
 ׳ץלא ץפ ןעגנורזחנײא רעדא ,ןעגנורזחרעביא יװ ןעגנולדנאהפא ןוא ןעלקיטרא
 ןביז ןופ ךוב ןטםײנ םעד ןיא וליפא .ןבירשעג לאמ ךם א ןיוש טאה רע םאװ
 ןרעװ ןעקנאדעג עקיבלעז יד ןוא גנורזחרעביא ךס א ןאראפ זיא ,ןעײסע ערעגנעל
 .רעטרעװ עקיבלעז יד טימ טעמכ ,טגאזעגסיורא לאמ א רעבא ןוא לאמ א רעדיװ

 ןופ ״טריטיפארפ״ טלאװ רע ןעװ רעבא ,קידעבעל ץנאג טבײרש במאלאג
 ענײז ןטלאװ ,גנױצרעד רעשידײ ןופ טיבעג ןפיוא ןלאפכרוד ענעגײא עגײז
 ןח ןשירעבײרש רעמ טימ ,רעקידװעגײב ,רעשיטסאלע ןעמוקעגםיורא ןעײסע
 ,קיטפעקס ץיז עלאר עקיטכיװ א טליפש רעבײרש א ײב .ןגיוצעצ רעקינײװ ןוא

 א זיא רע ׳רעקיטפעקם ןײק טשינ זיא במאלאג .טנאלאט םעד טקיטפערק סאװ
 טלאװ רע ןעװ .ןתמא עקיטנעצארפרעדנוה ןיא רעטבײלגראפ א תעל־תעמ ןצנאג
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 רע טלאװ ,ןא טפערט גנויצרעד עשידײ םאװ ,םילושכמ יד ןיא טנאמרעד ךיז
 .רעטיײוב ןוא רעטנאסערעטניא ןעװעג

 ־םעלבארפ רעשידײ ןופ הכולמ רעד ןיא קיטראנגײא ןענעז רעכיב םבמאלאג
 ןיא ןײא ךיז ןצירק םאװ ,ןצאז עקידײנש ,טײקפראש ײז ןיא ןאראפ .קימעלאפ
 טשינ ןטלאװ ײז ןעװ ,ןענוװעג קראטש רעבא ןטלאװ ןעגנולדנאהאב ענײז ,ןורכז
 ־נא םאװ ,ץלא ןופ ,ןימרעט ןקיטײצטגײה א קידנצונ ,״טריגערגעם״ יוזא ןעװעג
 במאלאג םהרבא טלאװ .םינינע עקיבלעז יד ןגעװ ןבײרש ןטםיצילבופ עשידײ ערעד
 ןעײםע ענײז ןיא טלדנאהאב רע םאװ ץלא זא ,ןסיװ טזאלעג ןוא טכא ןיא ןעמונעג
 רעקינײװ רעדא רעמ טימ ׳ןעמונעגפיוא טרעװ ןוא ןראװעג ןעמונעגפיוא זיא
 וװ םוטעמוא ,קיטסילאנרושז רעשידײ ןוא עסערפ רעשידײ רעד ןיא ,טנאלאט
 ־ראפ ןעײסע םבמאלאג ןטלאװ ,רעײט ןוא ביל זיא גנויצרעד עשידײ ןוא שידײ
 רע ןעװ > לדאנ רעד ןופ משרע זיא ץלא זא ,קורדגײא םעד ןכאמ וצ טראפש
 ענײז ןטלאװ ,רעבײרש ןופ הביבם א ןגיוא יד ראפ טאהעג ,קידנבײרש טלאװ

 .רעלעניגירא ןוא רעקידרקיע ןעװעג ןעײסע

 ׳רוטארעטיל רעשידײ ףיוא ךם א טיוב במאלאג םאװ ׳זיא טנאםערעטניא
 זיא רוטארעטיל ןופ גנודנירגאב ןײז רעבא ׳השודק ריא ןגעװ וליפא טדער רע
 רע .ןעײסע יד ןיא טנאמרעד ןרעװ רעבײרש ןוא רעכיב קינײװ רעײז .ערעגאמ א
 ־טרעװ עכעלטע ןטײז רעטרעדנוה יד ךרוד טריטיצ ,ןקילאיב טפא רעײז טנאמרעד
 ןענעזײר ןופ תורוש ײרד־ײװצ ןוא טעאפ ןשידײ־שיטעיװאם א ןופ תורוש עזאל
 יד זיא םאװ טימ רעבא .שזאגאב רעשירארעטיל רעמערא ןא — ןרעזנוצ ןוא

 .טעדנירגאב טשיג טרעװ — קילײה רוטארעטיל עשידײ

 קידנריצאװארפ ןוא טנאםערעטניא ןא ךוב ײנ םבמאלאג זיא ןגעװטםעד ןופ
 שיטםינאיםערפמיא ןא ןבעגעג באה׳כ .םעיצאװרעזער עלא ףיוא טקוקעג טשינ ,ךוב
 זיא׳ם ליױו ,אפוג ךוב ןופ גנוצאשפא ןא יװ רעמ ,קרעװ ןײז ןוא רבחמ ןופ דליב
 ןופ לײט א ןענעז םאװ ,ןעעדיא ענײז ראפ רבחמ ןטימ ןגירק וצ ךיז ךײש טשינ
 ךוב ןופ טלאהניא םעד ןבעגרעביא רעבא ליװ׳כ .םישעמ ענײז ןופ ןוא ןבעל ןײז
 > אתײרואו לארשי :ןעגנולדנאהפא ערעגנעל יד ןופ ןעמענ עקידגעמענמורא יד ןוא

 >גנויצרעד ןוא תופוקת > טײקשידײ־תולג ןופ רעדגירגאב רעד איבנה והימרי

 השודק >ץנעגילעטניא ןוא עסאמ >ןושל שידײ ןוא קלאפ שידײ — ןושלו המוא
 ־פא עטסגנעל יד זיא עטצעל יד .עיבאפאגע >ןבעל ןשידײ ןיא טײקידעכאװ ןוא

 וצ ךיז טימאב ןוא ןטײז קיצופ ןוא טרעדנוה םורא טלאה םאװ ,ךוב ןיא גנולדנאה
 .ןײלא ךיז ןופ ןפיולטנא טלאװעג ןבאה ןדײ זא ׳ןזײװ

 ןענעז עכלעזא ןוא — םיקוםפ־ןצנעמנעם עכעלטע טימ ןקידנעראפ לעװ׳כ
 זא ,טבײלג םאװ ,ןימאמ א דײ א זיא במאלאג זא ,ןזײװ םאװ ,ךוב ןיא ךם א ןאראפ

 > גנויצרעד רעשידײ ןופ לײט א ןרעװ זומ הנומא

 הנומא ןא ןשטנעמ .הנומא ןא ׳לאעדיא ןא ,ןביולג א ןגאמראפ זומ שטנעמ א״
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 ןײטשטאלג בקעי

 ־שטנעמ א .הביבס רעד ראפ שיגארט ןענעז ײז ןוא ןײלא ךיז ראפ שיגארט ןענעז
 םאװ ׳רוטלוק א .טלעװ עצנאג יד ןכאמ בורח ןעק הנומא ןא וױטקעלאק רעכעל
 /םזיאגע ןיא טרירענעגעד יז לײװ ,ךעלדעש זיא הנומא ןײק ףיוא טריזאב טשינ זיא

 •״ךעלרעפעג רעדיװ זיא הנומא ןא ןא גנויצרעד א .טײקשלאפ ןיא ,תועיבצ ןיא

 הנומא .הנומא ןא — ןופ עיצאזילארעגעג יד עקשטיפאק א זיולב טרעטש רימ
 ןענעקרענא וצ טײרג ןיב׳כ יצ טשינ סײװ׳כ •ןעװעג גונעג רימ ראפ טלאװ ןײלא

 .שטנעמ ןימ ןופ טרעדאפ הנומא עשיפיצעפם יד םאװ ,קידגםיװ טשינ ״דנומא ןא
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 ןאמרעמיצ־סארג .מ ןופ ןדנאנארעדיװ עשירעלטסניק יד

 ןײלא רע זיולב .ןאמרעמיצ־סארג .מ ױו טשינ זדנוא ײב טבײרש רענײק
 רע טאה שידײ ןבײרש ןביוהעגנא .טרעדנוהראי ןבלאה א דלאב יוזא ןיוש טבײרש
 ןענעז םאװ ,רעבײרש עשידײ ערעדנא ךם א יװ ׳רעטעפש ,ראי 25 ןופ רעטלע ןיא
 גנאג א טימ וליפא ,רעבײרש עטצעזאב ןוא עטצעזעג ןעװעג רעטלע םעד ןיא ןיוש
 ןבעגעגםיורא םיוק ,קירוצ םישדח עכעלטע טימ ,טשרע טאה רע רעבא .רעכיב
 ־סיורא קירוצ ראי ןײנ א טימ ןיוש טאה רע זא ,ןגאז ערעדנא ןךוב טשרע ןײז
 ןפיוא ךיז טגײל׳ם ,ךוב ןײק טשינ — דום א ןעװעג זיא׳ס רעבא ,ךוב א ןבעגעג
 ןאמרעמיצ־סארג השמ יװ רערעדנא ןײק טשינ ןטלאהעג טאה דום םעד זא ,לכש

 •ױילא
 רעשירארעטיל רעטשרע ןײז ןיא ןעװעג טנאקאב זיא רע יװ ,םארג השמ
 ןוא ןםיװ ךס א טימ קיטסןײסע רעשידײ רעד וצ ןעמוקעג זיא ,ןיװ ןיא ״דפוקת
 רעטניה רעבא ,רוטארעטיל ןעמונעגפיוא טםנרע רעײז טאה רע .קיטפעקס רעשפיה
 סאװ ,רעבײרש רעניװ רעטריניפאר־רעפיה א ךיוא ןענאטשעג זיא טסנרע םעד
 רעכיב־גראב א ןופ םקװונא ןרעװש םעד טםנרע וצ ןעמונעג טשינ ללכב טאה
 םאװ ,טלעװ א ףיוא ףיורא טגניװצ ןעמ סאװ ,תיגיגכ יניס א יװ טלעװ רעד ףיוא
 רעד ,רעבעגרעטנוא־טשינ רעד ןםירעג ךיז טאה םיא ןיא .ןײז לבקמ ץלא סע זומ
 ,טימרעד ךיז םורא עיצאסנעם ןפאשעג דלאב טאה םאװ ,טםימראפנאק־טשינ

 םיוק םע זיא ןעװעג .ןצרפ — וליפא ןײז לבקמ טלאװעג טשינ טאה רע סאװ
 טאה םארג השמ רעבא ,רעקיםאלק ןקילײהראפ שממ ןופ טיוט ןבאנ ראי עכעלטע
 ענעמונעגנא וצ טפאשרענגעק ןײז ןזײװאב וצ םיא טימ ידכ ,ןצרפ ןבילקעגםייא
 ךיוא טהירבעג ךיז טאה ןצרפ .ל .י ןגעק .תװצמ עשירארעטיל ענעטינשעגוצ ןוא
 םיא .רעפראװ־ןײטש א טאלג ןעװעג טשינ זיא סארג השמ רעבא ,יודנאל עשיז
 ןריפאזאליפראפ שירארעטיל ןוא ןדנירגאב וצ ןעלטימ יד טלעפעג טשינ ןבאה

 •ןעגנונײמ ענײז

 ןיוש זיא רע .קיצרעפ ןוא ףניפ ראי א םארג ןעמאנ רעד רימ זיא טנאקאב
 ןעװעג זיא רע .טײקשירעפעש רענאיצילאג ןופ רעצנאפ רעד ןעװעג טלאמעד
 ןוא לאיאל ,ײרטעג ,גאט ןקיטנײה ןזיב ןבילבראפ סע זיא רע ןוא רעטיר רעײז
 ־ילאג ןגעװ ץלא ךאנ טדער ןאמרעמיצ־םארג השמ .שירערעלקפיוא־שיטידורע
 ערעםערג טימ ןוא טפאשביל רעכעלטפאשנאמםדנאל ךס א טימ רעבײרש רענאיצ
 .ןראטקעם עשידײ ערעדנא ןופ רעבײרש ךעלטנײװעג טקנעש רע יװ ,ןםולפ עטלוב
 — רעכיב ענעגײא ןבעגסיורא ןופ ןטלאהעגקירוצ םיא טאה קיטפעקס ןײז
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 דימת רע טאה ײז ןופ סאװ ׳ןטיבעג ײלרעלא ףיוא ןבירשעג ךס א טאה רע ןוא
 רעבא .דלאג ןיא עודיכ זדנוא ײב ןעמ טײג ײז ןופ ןוא ,רעכיב ןיא ןײג טנעקעג
 ןוא ןעײםע ענײז טײזעצ ןוא טראדנאטס־דלאג ןקיזאד םעד ןופ פארא זיא רע
 םעד ײב ןטלאהםיוא טלאװעג טלאמעד ןיוש ־ןיז טאה׳ס .ןעגנולדנאהפא ערעםערג
 גנונעקרענא ןײז זא ,טכאדעג ךיז טאה׳ם ,ןעמאזקע םעד רעקיטירק ןשירעניװ ןגגױ
 טאהעג טאה רעקיטירק רעגנױ רעד .דמערפ רעטרימאלפיד א ןופ ץעגרע טמוק
 ךיז טימ רעדיװ־רעדיק ןעװעג רע זיא טײקמאזנײא ןיא ןוא ךיז ראפ םאמ א ךיוא
 ־ישרעד טשראקא ןײז ןופ ןעמאנ רעכעלפערט רעד ךיז טמענ ןענאד ןופ :ןײלא
 ןופ גנולמאז א זיא ךוב סאד .״דנאנארעדיװ רעמיטניא״ — ןעײםע ךוב םעגענ
 טנעקעג טשינ טאה׳ם ןוא — לארשי תנידמ ןיא םע זיא ןענישרעד .ןעײםע 32
 טימ ךיז טאה דײ רעשירעניװ רעגנױ רעד .שרעדנא ןײז טפראדאפ טשינ ןוא
 םיא ײב זיא גנװט יד טא .לארשי־ץרא ןיא טצעזאב קירוצ ראי קיםײרד עפאנק

 ־בעה גנאל ןיוש טבײרש רע •דנאנארעדיװ־טשינ רעקיצנײא רעד ןעװעג רשפא
 טימ עדײב רעביא טרעטאלפ רע ןוא תונושל עדײב טדער רע ,שידײ ןוא שיער

 .טפאשביל רענעטלעז א
 ־סארג השמ יװ טשינ זדגוא ייב טבײרש רענײק זא ,טגאזעג רעירפ באה׳כ
 .ליטם ןלעודיוױדניא ןײז ןריניפעד וצ גנירג יוזא טשינ זיא׳ם רעבא ,ןאמרעמיצ

 ןײק טשינ זיא רע ,טײקכעלמיטםקלאפ ןופ ראטאזיליטם רעד זדנוא ײב זיא רע
 רעלאטאט ןײז ןופ טלײטעגפא טשינ םיא ײב זיא ײרעבײרש ,רעטכארט רעגנירג
 שיטילאפ ןבעל ןיא זיא רע .ןעמעלבארפ־דײ ןוא ־שטנעמ ,־טלעװ וצ גנױצאב
 ןײז טימ ןענעגײאראפ טנעקעג םע טאה רע יװ שטאכ ,טנװאהאב ןוא טלושעג
 רעד זיא ליטם רעשידײ ןײז .ןגאז וצ רעװש זיא ,קיטפעקם רענערױבעגנײא
 ךיז ןטעב ײז ,רעטרעװ ךס א טגאמראפ םאיװ ,גנוצ רעטנרעלעג א ןופ טאטלוזער
 ׳רעבײלקפא רעד ,ןורחא קםופ רעד ײז רעביא זיא רע םגה ןוא ,ןצונ ײז לאז ןעמ
 ןיא ןעגנאפ ךיז טזאל רע .ףראד ןעמ יװ רעמ ןופ גאלוצ א ךעלנײװעג רע טיג
 ײז ןעעז רעמאט ןוא ,ןצאז ענײז טלטרעצ רע ,ךיז טלזײרקעצ רע ןוא לבריװעג
 טשינ ײז ןלאז ,טראװ טנרעלעג א טימ ײז רע טרעװשאב ,שיקלאפ וצ םיוא םיא
 קידלטעטש ןוא שימײה ןריפש טשינ ךיז ײז ןלאז ,ןבעל גנירג וצ ןײק ןבאה
 רעד ףיוא רעדמערפ לקיטש א אד זיא׳ם זא ,ןסיװ טראפ ײז ןלאז ,םעװקאב

 .טלעװ
 .אפוג ןבײרש ןיא — ןײרא ןאמרעמיצ־םארג ךיז טםעגראפ ןבײרש ןטימ ןיא

 ןקידהיחמ ןקיטײז טימ עמעט עלארטנעצ יד טהקבדראפ רע ןוא ךיז טנװאדראפ רע
 ןשטנעמ ןגעװ יװ ׳ךוב ןגעװ יוזא טשיג טבײרש רע .ןײלא ךיז טימ — סעומש
 ׳ךיז ןיא יוזא ךיז טפיטראפ רע .ךאזײב א םיא ײב זיא ךוב סאד .ךוב ןרעטניה
 ,ךעלנײװעג זא ,ןבירשעג ךוב םאד טאה סאװ ,רעבײרש ןיא ךיז קידנפיטראפ

 ענײז ןיא ןײלא ןאמרעמיצ־םארג ךיז טגײצרעביא ,ײםע ןופ ףוס םײב טשרע
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 טימ ןוא ךיז טימ ,רעבײרש ןטימ םע טלאה יװ ,רקי־המ — ןעגנונײמ ענעגײא
 .םענעבירשאב םעד

 רע .ןעמזיראפא וצ ךיז טליפשרעד ןוא ךיז טציפשרעד ןאמרעמיצ־םארג .מ
 םאװ״ ,לשמל ׳יװ ״דײר עטלזײרקעג ךס א ןײא םיא ןעגנערב ײז לײװ ,ביל ײז טאה
 ־שפנה־תולכ יד ןוא םירישה ריש ןופ ןעגנאזעג יד טניז ןליוהראפ ךיז טלאה
 ךעלקילג ןוא ףיט טכיוט רע .״רמושמה ןײ יװ קידנטראװ ,םילבוקמ ןופ תורימז
 טצעז״ ןוא ףיוא־טביול א טיג סאװ ,ץאז א טימ םיורא טמוק רע ןעװ רע זיא
 ־ופעג יד ןעװ וליפא ,גנירג — ףיוא טגאזעג רעירפ טאה רע םאװ ,ץלא ״רעביא

 .ןטגאזעג קידרעירפ םעד ןגעקטנא רעדא טימ טקידנאנארעדיװ לרעפ ענענ

 קראטש טאה ןאמרעמיצ־םארג השמ סאװ ,קורדםיוא ןא זיא דנאנארעדיװ
 רעמיטניא״ — ךוב ןײז ןבעגעג ןעמאנ א רע טאה טםיזמוא טשינ .ןצונאב וצ ביל
 ײז זא ׳ןאט לציק א ײז ,רעטרעװ טימ ןליפש וצ ביל ךיז טאה רע .״דנאנארעדיװ
 .״ארובידד אתמיא״ ןאמרעמיצ־סארג טפור ריפנײרא ןײז .ןעלכײמשעצ ךיז ןלאז

 ,טשינ רע טאה ארוביצד אתמיא ןײק ןוא רענדער רעטנכײצעגםיוא ןא זיא רע

 אתמיא רעבא — טגאמראפ רענדער רעטוג רעדעי םאװ ,םאמ רעד ןיא ןדײם
 ײשפא ןא םע זיא רעכיג ,אתמיא םע זיא דימת טשינ שטאכ ,אי רע טאה ארובידד
 ןטלעז טשינ טעװ רע ןוא קורדםיוא ןופ עימאנאקע ביל טאה רע .טראװ ןראפ
 ־אנאקע ןכײרגרעד וצ יבא ןעקנאדעג ןוא רעטרעװ ךס א ןוא געװ ךם א ןגײלראפ
 — טגאזעג טאה ןאמטיװ טלאװ יװ .ןדנאנארעדיװ ענײז ןופ ךיוא זיא סאד .עימ

 .ךיז רע טקידנאגרעדיװ אט ,ךיז טקידנאנארעדיװ רע

 עלא רימ״ * ןאמרעמיצ־םארג .מ זדנוא טגאז ״ארובידד אתמיא״ ןײז ןיא
 ןוא זדגוא ײב ,טײקליטש יד טםנוק־טראװ רעד ןופ ןאטעגפא ךיז טאה׳ס ןליפ
 וצ סאװ רעמ טשינ ןבאה ןשטנעמ זא ,קיטנעק ,הדבא ערעווש א .ערעדנא ײב
 ןופ טײקליטש .״ןגאז וצ סאװ טשינ ןבאה םאװ ,ענעי רקיע רעד — ןגײװש
 ןאמרעמיצ־סארג .מ טאה טײקליטש רעד ראפ ןוא הגרדמ עכיוה א זיא טראװ
 עטםקידװעריפש םאד זיא טראװ .טײקמיטגיא ןײז ןיא ןגיוצעגקירוצ קידנעטש ךיז
 םעד טימ ןא טבײה ןוא טראװ ןופ טיוב רע .טםנוק־ץאז סנאמרעמיצ־םארג ןיא

 ־מוא טשינ הלילח״ זיא שידײ זא ,רע טביירש ,ךוב ןיא ,ײסע ןטײװצ ןײז ןיא .םנײא
 ,דוביאל ןעגנאגעג ,תורזג ןא ךעמוקעגניהא,זיא טײקידעבעל ריא רעבא ׳ןעמוקעג

 .״גאטליוװ ןיא ׳ןגאז וצ יוזא
 ־שידײ־שיערבעה םעד ןריזילאנאיצאר ליװ רעבײרש רעקידבאנארעדיװ רעד
 ־רעד ךיוא ךיז ךיא באה םיא וצ סאװ) ריפסיוא ןא וצ טמוק רע ןוא דנאנארעדיװ
 טעװ רשפא ,טםײװ רעװ״ (לכש ןפיוא יוזא רימ םע ךיז טגײל ראפרעד ןוא טדעו
 ןוא טלעװ רעשיכ״נת רעד ןופ רעײפצלעמש םוצ רעטנענ ןעמוקוצ ןושל שידײ
 רעד וצ רעטנעג טראפ רבדמ ןקידנטכײלפיוא ןופ טפאשדנאל־לרוג יד זיא רשפא

 ״...רוחב והילא רעדײא ,שידײ ןופ המשנ
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 ־ידײ ןופ גנולעטשסיוא ענעגײא ןא ךוב ןײז ןיא זדנוא טיג ןאמרעמיצ־סארג
 עשיטירק ןגעװ םיא טימ ןרעפמא וצ ךיז ךײש טשינ זיא׳ם .רוטארעטיל רעש
 םעד ןטײלגאב ןײז ןיא האנה יד ןכוז ןעמ ףראד ןענאמרעמיצ־םארג ײב .ןעגנונײמ

 .םיא ןדערראפ ןײז ןיא טפא ןוא ןדערמורא ןײז ןיא ,רעבײרש

 ןײז ןעװעג זיא דנאנארעדיװ־טשינ רעםיורג ןײז זא ,טגאזעג רעירפ באה׳כ
 ,עמעט עלאחטנעצ יד ןבילבראפ םיא ײב זיא םאד ןוא לארשי־ץרא ןײק ןײז הלוע

 ־טפיוה םעד טאי וצ טמוק םע ןעװ •רוטארעטיל טימ ליפשעג ןײז ןופ ץראה םאד
 רעדיװ טאה ,קירוצ ףיוא געװםיוראפ ןרעװש ןיא״ * יוזא סע רע טגאז ׳קנאדעג
 טימ רעקאלפ ;הנומא־םנבעל רעשידײ רעטײנאב ןופ רעקאלפ רעד ןטכיולעגפיוא
 טצארפש אד — תמא םוצ גנאג רערעװש רעד זיא םאד .ץילב ןוא רענוד טימ ,ךיור
 שידײ ףיוא ,רעבײרש ןשידײ םעד ראפ חוכ רעשירעפאש רעײנ ,םאטימ רעײנ
 ,ןשיט עדמערפ ןופ קיטםײג טבעל םאװ ,דרױ א רע זיא שרעדנא .שיערבעה ןוא

 .״םוםקול טימ תױנסכא־םיחרוא תסנכה ןיא קינדנו־ענ־טלעװ

 לסיב א טפראדאב ןעמ טלאװ גאז ןשידײ־ײנ ןוא ןשידײ־ףיט ןקיזאד םעד
 רשפא סע טעװ יוזא ןוא ןײז טפראדאב סע טלאװ יוזא זא ,ןגאז ןוא ןריציפילאװק
 עיזעאפ רעד ןיא רקיע רעד ,גנופאש רעשיערבעה עגנױ רעד ןיא רעבא .ןײז ןזומ
 רעד ןיא יװ טײקיטסײג־ןשיט עדמערפ רעמ ךם א ןאראפ זיא ,הנידמ רעד ןופ
 .עטקנעבעג א ןוא עשידײ א זיא שינעגאנ יד װו ,תוצופת יד ןיא עיזעאפ רעשידײ

 רעגנױ רעד יװ ״דלוע תניחבב רעמ רעטציא זיא תולג ןיא דײ רעשירעפעש רעד
 .תועפשה עדמערפ עלא וצ פארא טרעדינ םאװ ,טעאפ רעשיערבעה

 ײסע עשיםרוקיפא יד וליפא ןוא ןעמכילע־םולש ,ןעלעדנעמ ןגעװ ןעײםע יד
 ־סארג זדנוא טגאז ,םכילע־םולש .ךוב ןיא עטסעב יד רשפא ןענעז ןצרפ ןגעװ
 רעםיורג רעד ןיא רוטארעטיל עשידײ יד ןעװעג חירטמ״ טשינ טאה ,ןאמרעמיצ
 דום רעד זיא סאד .דמערפ רעד ןיא ןעשזדנאלב יז טריפעג טשינ ׳ןײרא טלעװ
 רימ ביוא ,זדנוא וצ ןעמוק טעװ ןעמ זא ,ןביולג ןשידײ ןוא רעיודסיוא ןשידײ ןופ
 ־ינוא טימ השעמ עצנאג יד .טלעװ רעד וצ ןעגנירפש ןוא ןלײא ךיז טשינ ןלעװ
 ךיז ״ןצעזרעביא״ סאװ יד ןוא ,עיצקיפ א זיא רוטארעטיל־טלעװ ןוא טײקלאםרעװ

 .״ןובשח ןטלײאעגרעביא ןא ןכאמ ,ןלאניגירא ערעײז ןיא הליחתבל
 ןגעװ ךיז טימ קימיטשנײא ןצנאג ןיא טשינ זיא ןאמרעמיצ־םארג .מ ןעװ
 רע ןוא סעיצאטרעםיד עצנאג טימ רעבירא טלאמעד ךיז רע טײרש ,רעבײרש א
 ץעגרע ןעגנעה טבײלב רענעבירשאב רעד זא ,יוזא רעבײרש םעד טבײהרעד
 .םיא וצ ןעמוקוצ טשינ ןעק שנ־רב רעקידעבעל ןײק ןוא דרע ןוא למיה ןשיװצ

 ־סעמ ,ןעגנונײמ־קיטירק סנאמרעמיצ־םארג טימ םיכםמ דימת טשינ ןיב ךיא
 ־נאמ ,ןרידאנ השמ ,ןענרעפלאה .ל .מ ןגעװ ןעײסע ענײז רעבא ,ןםאמ ןוא ןעגנוט
 ןטםעב ןיא ןבירשעג ןענעז ײז ןוא רעטופ טימ טיורב ןענעז ןםקופ .מ .א ןוא ןרעג
 יד ראפ ראבקנאד לעיצעפם םיא ןיב ךיא .ליטם־ןאמרעמיצ־םארג ןטםנעש ןוא
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 ,טעאפ ןוא שטנעמ רעלעדײא רעד ,רעבמיא בקעי לאומש ןגעװ רעטרעװ־קנעדנא

 •עקירעמא ןיא ןראי ענײז ךרוד רעצאשפא ןוא רבח רערעטלע ןײמ ןעװעג זיא םאװ

 זא ,רעטכיד םענעםעגראפ םעד ןגעװ קיטכיר רעײז טגאז ןאמרעמיצ־םארג .מ
 ןעמוקאב ...םעטא ןשירעטכיד םרעבמיא ןופ ןבאה ...רעטרעװ ענעגילטנא עלא״

 ״טײקשימײה ןוא ץנאלג
 רעבײרש עשידײ ײב טכוז ןאמרעמיצ־סארג םאװ זיא םעטא רעשירעטכיד
 ענײז ןופ רעטיצ םעד ןיא ,רע טגאמראפ םעטא ןשירעטכיד ןוא טייצ ןײז ןופ

 .ןעייםע ענעגנוזעגכרוד ןוא עטכארטעגכרוד עטםנעש

 ןײז ןיא טאה ןאמרעמיצ־סארג .תועט ןבראה א ןטכירראפ ךיא ליװ ףום םוצ
 רע טיג ליפשײב א ראפ .ןעגנופאש־טראװ עניימ ףיוא לביאראפ רימ ןגעװ ײםע
 ןראװעג טצונעג טפא זיא םאװ ,טראװ א זיא םאיד .״םעכאנעגראפ״ — טראװ םאד
 ןענעז תחנ רעד ןוא ןגינעגראפ רעד ביוא ,שינאריא — ןילבול ןיא זדנוא ײב
 טגעלפ ,טבעלרעד ךיא באה םעכאנעגראפ םענײש א .עטגאזעגםנײטשמ ןעװעג
 ןײמ .לרוג ריא ףיוא ןעװעג םערתמ טאה יז ןעװ ,ענעדײ רענילבול עדעי ןגאז
 באה ךיא .טגאזעג םע ןבאה ןילבול ןיא סעמאמ עלא ןוא טגאזעג םע טאה עמאמ

 .ןפאשעג ךימ ןבאה ןקורדםיוא עכלעזא ,טרעקראפ — ןפאשעג טשינ טראװ םאד

5.2.65 
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 שטיװעקנאמאד .ל

 רעד ראפ שיטסירעטקאראכ ןענעז םאוו ,ןכאז עטסקירעיורט יד ןופ ענײא
 ןזיב טירט עטשרע יד ןלעטש ןעמונעג טאה יז ראנ יװ ׳רוטארעטיל רעשידײ
 עטסקידײרפ יד ןיא וליפא .לרוג ריא ןגעװ טײקטגראזאב יד זיא ,גאט ןקיטנײה
 ,טײקרעכיזמוא ןופ רענעט טרעהעג ךײלג ךיז ןבאה ףיורא־גראב ריא ןופ ןטײצ

 םיא ףיוא םאװ ,אפוג ןושל םעד ןגעװ וליפא ראנ ,טפנוקוצ ריא ןגעװ ראנ טשינ
 ינא ימל א ןעװעג זיא׳ס .תוחוכ עשירעפאש עטסנעש יד טליפשעגפיוא ןבאה
 וצ טשינ ןבאה ערעזדנוא רעטסײמ־שידײ עסיורג יד .למע ינא המל א ןוא למע
 ןםיורג וצ ןײק טאהעג טשינ ןוא שידײ ןופ טפנוקוצ רעד ןיא טבײלגעג קראטש
 הליחתכל ךיז טאה רוטארעטיל עשידײ יד .ןטלאהסיוא גנאל טעװ׳ם זא ,יורטוצ
 ןײז זיא ״ןאגראשז״ סאװ ,קלאפ ןראפ ךעבענ רוטארעטיל א יװ טראנעגנײרא
 יוזא טימ טלגנירעגמורא זא ,ןרעדנוװאב קראטש ראג תמאב ףראד ןעמ .ךארפש
 ־ראפ ןוא עםיורג א ןראװעג ןפאשעג טראפ זיא ,ןשינרעטיצ ןוא ןםקעלפמאק ליפ
 עשירעפעש ײלרעלא ראפ ןושל שירעלטםניק א ןוא רוטארעטיל עקידנפאכ

 .ןקורדסיוא
 ־םיוא םעד טימ ךוב־ןעײסע םעד ןיא סאװ ,רעדנװו ןײק טשינ ראפרעד זיא׳ם
 ־רעד זיא סאװ ,שטיװעקנאמאד .ל ןופ ״ןטרעװ ןוא רעטרעװ״ — ןעמאנ ןטנכײצעג
 ןיא ךײלג רבחמ רעד ךיז טמענראפ ,ביבא־לת ןיא גאלראפ־ץרפ .ל .י ןיא ןעניש
 ־ראפ הלילח לאז שידײ ןופ ״ראטקאופ״ רעד זא ,גראז רעד טימ ײסע ןטשרע ןײז
 ארומ יד םיוא ךאנ טקירד שטיװעקנאמאד זא ,ןגאז ןעמ ןעק ,ליװ ןעמ זא .ןדניװש
 ,רבחמ ןשידײ א ״ורמוא ןא ןוא טעמוא ןא״ םורא טמענ׳ם זא ״דמדקה ןײז ןיא

 ףיוא ןוא .טשינ ךיז טרעדור םע װו״ דיראי א ףיוא ךוב ןײז םיורא טקיש םאװ
 דצמ יװ םירבחמ יד דצמ רעמ םע זיא ,אי ךיז טעדיראי ןוא ךיז טרעדור םע לפױי

 .״רענעײל יד
 ןגעװ יא ,ןושל ןגעװ גראז יד יא ראפםיורא םײב ךײלג שממ אד רימ ןבאה
 ײסע ןטײװצ ןיא .ךוב שידײ ןײק טשינ טפיוק סאװ ,רענעײל ןשיטאמגינע םעד
 ןשירעראנפא״ ןגעק שטיװעקנאמאד טנראװ ״טעטילאװק וצ טעטיטנאװק ןופ״
 ןטײרגוצ לאז ןעמ טהצע רבחמ רעד .שידײ ןופ טפנוקוצ רעד עגונב ״םזימיטפא
 ןיא״ ןרעװ טרירגעטניא לאז ןושל רעזדנוא ידכ ,עלאר ערעדגוזאב א שידײ ראפ
 ־עטניא־שידײ״ א ןיא ןײטשאב ףראד טײרגוצ רעד .קלאפ ןשידײ ןופ ״חצנ םעד
 ראי טרעדנוה ײװצ א ןיא ידכ ,״רעטלע־עידוטש ןיא טנגױ ןופ עטילע עלעוטקעל
 ערעזדגוא״ ןשראפ ןענעק ,״הבישי־ינב ,ןטנעדוטס ,ןראסעפארפ־שידײ״ ןלאז םורא

 .״םיורא קרעװ סמכילע־םולש ןופ לטעטש סאד ,ןטײצ
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 רעד זיא רע .טםיצילבופ רעטםנרע ןוא רעטבאגאב א זיא שטיװעקנאמאד .ל
 טנײשרעד סאװ ץלא ןוא ״טראװ רעזנוא״ גנוטײצ רעזיראפ רעד ןופ ראטקאדער
 רעזדנוא וצ רעײטשוצ רעסױועג א ךעלנײװעג זיא ןעמאנ ןײז רעטגוא טראד
 וצ טרעהעג רע .טײקטײרפשעצ ןוא טײזעצ רעטרילאקליפ רעקידנריטקעלפער
 א ןיא ןענופעג טײרגוצ ריא טאה סאװ ,קיטםיצילבופ רעשידײ עיראגעטאק רעד
 רעײז ךיוא טבײרש שטיװעקנאמאד .גנויצרעד רעשיערבעה ןוא רעשידײ רעטוג
 טשינ זיא רע .ןטײקיעפ־ץאשפא עקידנטײטאב םיורא טזײװ רע ןוא קיטירק טפא
 ןגאמראפ רוטארעטיל ןגעװ ןעלקיטרא ערעסעב ענײז ראנ ,רעגאז־תוניבמ ןײק
 רעד ןיא ןביולג םעד טימ הליחתכל וצ טײג רבחמ רעד לײוו ,טרעװ םענעגײא ןא
 רבחמ רעד רעדא ,ךוב א זיא קיטאמעט ריא סאװ ,קיטירק ןופ טײקשירעפעש

 .ךוב א ןופ

 א טימ זיראפ ןײק טרעדנאװעגסיוא טאה ,ןליופ ןופ דײ א ,שטיװעקנאמאד
 קנופמ רעסיורג א זיא רע רעבא ,ןבײרש ןביוהעגנא ירפ טאה רע .קירוצ ראי 35
 רע םאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ ןוא ןגעמראפ ןשירארעטיל םענעגײא ןײז ףיוא
 ןוא רוטארעטיל ןגעװ ןעײםע עטסנרע רעטרעדנוה טכעלטנפעראפ ןיוש טאה
 טזאלעגםיורא גאט ןקיטנײה ןזיב רע טאה ,ןעמעלבארפ עכעלטפאשלעזעג־שידײ
 /ךקיבײא ןוא ןלעוטקא ןופ״ ןעײםע גנולמאז א ,ךוב טשרע ןײז .רעכיב ײװצ זיולב

 — ךוב טײװצ ןײז סיורא זיא טציא ןוא קירוצ ראי ןעצ ךרע ןא טימ ןענישרעד זיא

 .ןעײםע עצרוק קיצפופ ןוא עכעלטע ןופ גנולמאז א /ךטרעװ ןוא רעטרעװ״

 לכ־םדוק טאה ךימ .ןעגנולײטפא ריפ ןיא טלײטעגנײא זיא ךוב עײנ סאד
 ,רוטלוק רעד ףיוא תודע טגאז סאװ ,גנולײטפא עטצעל ןײז טריםערעטניאראפ
 .ךײרקנארפ ןיא ןראי ערעפײר ענײז ךרוד טפאזעגנײא טאה שטיװעקנאמאד םאװ

 עטםעב ערעזדנוא ןופ זיא רע ראנ ,ןבעל ןקיזאד םעד ץוחמ ןבילבעג טשינ זיא רע
 ןוא טלעװ רעד רעביא טגאמראפ רוטארעטיל עשידײ יד סאװ /ךרעטראפאר״
 ־טלעװ א ןרעװ וצ ןפורעגנא טכער םאד טײקשירעפעש־שידײ רעזדנוא טיג םאװ

 .ןםערעטניא־טלעװ עטײרב טימ רוטלוק
 םשטיװעקנאמאד ןעײםע יד ןיא פא ךיז טלגיפש גנולײטפא רעטרעפ רעד ןיא
 ־עג ןײז ןיא ,טגאזעג רעסעב ,קלאפ ןשידײ ןופ לרוג םעד ןיא םערעטניא רעפיט
 טנעײל רע ןעװ ,ןגירק וצ לולע זיא רענעײל רעשיזיוצנארפ רעד םאװ ,טלאטש
 ־רעטנוא וצ סע ידכ ,דײ א רבחמ א גאז׳כ .דײ א רבחמ א ןופ ךוב שיזיוצנארפ א
 ןענעז תונושל עדמערפ ףיוא ןדײ ןופ רעכיב לײט .רבחמ ןשידײ א ןופ ןדײש
 ןופ ןעגנומירקעצ עקיניזטםװואב לאמ טפא ,קלאפ ןשידײ ןופ רעכיב־ףיולטנא
 ןיא גנויצרעד רעדמערפ ןופ אצױ־לעופ א ןטלעז טשינ ךיוא רעבא ,ןבעל ןשידײ

 .עילימ רעטדמערפעגפא ןא
 שטיװעקנאמאד טדער גנולמאז־ןעײםע ןײז ןופ גנולײטפא רעטרעפ רעד ןיא
 ־עטאק עדײב ןופ םירבחמ עשידײ־שיזיוצנארפ ןופ רעכיב עכלעזא עכעלטע ןגעװ
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 ,״דײ א ןופ טערטראפ״ סימעמ רעבלא טימ גנולײטפא יד טקידנעראפ רע .םעיראג

 רעשילמנע רעד ןיא דיוא סערעטניא ןםיװעג א ןפורעגסיורא טאה סאװ ׳ךוב א
 •גנוצעזרעביא

 רעבא ׳ףראד ןוא ליװ רע ןעװ ףראש ראג ןײז ךעלנײװעג ןאק שטיװעקנאמאד
 רעקידנעײטשראפ א טימ ןדײ עטדמערפעגפא עכלעזא וצ ךיז רע טיצאב םנטםײמ

 זיא ךיז ןרעזײב ןעוו ךיוא טםײװ רע רעבא ,ןרעזײב ךיז ןאק רע .ץנארעלאט
 זיא ימעמ רעבלא .ןעלצראװ יד וצ טשינ טײגרעד ןעמ ביוא ,ןפראװעגסיורא
 ןײז .רוטלוק רעשיזיוצנארפ רעד ןיא ןעװעג זיא גנויצרעד ץיז .םינוט ןופ דײ א
 ןשידײ ףיט רעד ןיא ןלאמ טשינ ןעק רע ןעװ ןוא טצענערגאב זיא ןדײ ןגעװ ןםיװ
 ־שידײ ןוא שיניצ רע טרעװ ,טלאהניא ןשידײ ןקיטנורג א ןבעג םיא ןוא רעגײטש

 .טײקנארק א — ןענײה ײב יװ סיורא םיא ײב טמוק טײק

 רעקיראטםיה ןשידײ־שיזיוצנארפ םעד ןגעװ גנולדנאהפא םשטיװעקנאמאד
 ־יוצנארפ םעד ןופ ןאמאר ןשידײ־יטנא םעד ןגעװ ;ןארא רעבאר ,םוטנטסירק ןופ
 ךוב־ןראומעמ ןשידײ ןעמעראװ םעד ןגעװ ; ראקיא עשזאר רעבײרש ןשידײ־שיז
 רעד טימ ,עקירעמא ןײק זדנוא וצ ןעגנאגרעד ךיוא זיא סאװ ,יראג ןאמאר ןופ
 טיוט ריא ראפ טאה םאװ ,עמאמ רעשידײ א ןופ גנורעדליש רעטנאםערעטניא
 ןגעװ ;ראי ײװצ ףיוא וױרב ,דלעפטכאלש ןפיוא ןריא ןוז םעד ראפ טײרגעגוצ
 ־ליורג רעשיטםירעלטיה רעד ןופ ,״למיה ןופ טולב״ שטיװאר רטאיפ ןופ ךוב םעד
 ,ץאלפ־גנוטײצ וצ עטםאפעגוצ ,עצרוק וצ לםיב א ,ןעגגולדנאהפא עלא יד — טײצ

 טימ ,קיגײװעניא ןופ ןוא שינעדנעטשראפ ,ץנעגילעטניא טימ ןבירשעג ןענעז
 ,טיבעג א ,שיזיוצנארפ ןיא רוטארעטיל רעשידײ רעד ףיוא קילב ןשידײ ןקיטכיזראפ

 א טפור ןעמ םאװ ,םעד טימ ךײלגראפ ןיא ,רעגאמ רעײז לײװרעד ךאנ זיא םאװ
 ןיא ךיוא זײװלײט ןוא רענאקירעמא רעד ןיא רעבײרש עשידײ ןופ ״ךורבכרוד״

 .רוטארעטיל רעשילגנע רעד
 ןזײװ םאװ ,ןצאז עכעלטע ןעײםע ענײז ןיא דימת טגאמראפ שטיװעקנאמאד .ל
 סאװ ,קרעװ יד ןגעװ טריטקעלפער רע תעב ,טםיײםע ןופ גנופאשטימ רעד ףיוא
 ןופ ״טיוט םוצ עטפשמראפ ןופ ןטפירש״ יד ןגעװ קידנבײרש .טלדנאהאב רע
 גונעג טשינ ךאנ רעכיז זיא עמעט יד״ זא ׳שטיװעקנאמאד טגאז ,שטיװראב לאכימ
 ןבײרש ןוא ןדער וצ ביל ןבאה עכלעװ ,רעקיראטםיה ראפ ףײר ךעלטפאשנםיװ
 רעהעג םאװ טיוט א ןגעװ טשינ ןוא טיוט םוצ ןיוש רעהעג םאװ ,טיוט א ןגעװ
 ־קאראכ עפיט א ראנ ,רעטרעװ טימ ליפש א טאלג טשיג זיא סאד .ךבעל םוצ ךאנ
 ןיא יװ ,עפארײא־חרזמ ןיא םיצאנ יד רעטנוא ןדײ עמעט רעד ןגעװ קיטםירעט

 .םיבתכ ענײז ןיא טלדנאהאב שטיװראב סאװ ,אפוג זיראפ

 ־עט וצ ןבעגעגפא זיא ״ןטרעװ ןוא רעטרעװ״ ךוב ןופ גנולײטפא עטשרע יד
 ־םולש ,ןקיװײל ןגעװ ןעגנולדנאהפא יד וליפא .קיטאמעלבארפ רעשידײ ןופ סעמ
 רעמ ןענעז ,גגולײטפא רעד ןיא טניפעג ןעמ םאװ ,ןושאטאפא ףםױ ןוא ןעמכילע
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 סעמעט עטיידג ףיוא

 ־אד .גנוצאשפא רעשירארעטיל ןופ יװ ,לקניװ־טכאהטאב ןשידײ־ןײמעגלא ןא ןופ
 .טנאסערעטניא זיא ״ראמוה ןקידרוביצ״ םמכילע־םולש וצ גנאגוצ םשטיװעקנאמ

 םוצ ךיז טכאל סע רעבא ,תודיחיב טוג״ ,שטיװעקנאמאד טגאז ,״ךיז טנײװ םע״
 ־ילבופ ןשידײ ןטשרע ןופ יװ ,שטיװעקנאמאד טבײרש ןצרפ ןגעװ .״רוביצב ןטםעב
 ־בופ עשידײ יד זיא םיא זיב ;ןיאמ שי א ןפאשעג טושפ ץרפ .ל .י״ טאה׳ס .טםיצ
 טראװ םעד טימ ךיז טנראװאב רע .״עקידנריטםיזקע טשיג א טעמכ ןעװעג קיטםיציל
 םאװ ״קיטםיצילבופ רעלעוטקא״ רעקידנענערב רעד ןגעקטנא ,״קיטסירמאמ״

 .שידײ ףיוא גנופאש סצרפ ןעװעג יז זיא ,ןשטיװעקנאמאד טיול

 םאװ שטיװעקנאמאד טסײװ ,טםיצילבופ רעשידײ רעטנכײצעגםיוא ןא ןײלא
 םאוו ,ןטייקכעלנעזרעפ עשידיי ןגעוו ןעגנולדגאהפא עגייז ןיא ןבייהוצםיורא
 .םערעטניא ןכעלטפאשלעזעג־שידײ א טימ ןדאלעגנא ךיוא ןענעז קרעװ ערעײז
 ־ײטפא רעטירד ןײז ןיא ןסאלשעגנײא שטיװעקנאמאד טאה ןעגנוצאשפא עכלעזא
 טימ ארמג״ ,לבבורז .י ,רזש ןמלז ןגעװ ןעלקיטרא רימ ןעניפעג טראד .גנול
 רעד ןיא רעגניזאב־ןדײ רעד — געלפ דנאמדע״ טימ סעומש א ןוא ״שטײט־שידײ
 ־אד .ראי 88 ןופ רעטלע ןכיוה ןיא ןבראטשעג זיא םאװ ,״ךארפש רעשיזיוצנארפ
 ־עגסיוא ךיז טאה םאװ ,טעאפ ןטלא םעד ןופ גנונעראװ א רעביא טיג שטיװעקנאמ
 שיזיוצנארפ ףיוא רעקיםאלק עשידײ ןופ טצעזעגרעביא וליפא ןוא שידײ טנרעל

 ;ןײרא ןיז ןיא ןעמענ טוג ךיז געמ ןעמ םאװ ,גנוגעראװ א —

 רעבא ,טײקשידײ טריװרעזערפ ךארפש טימ טאה ,ןדײ עקידנדער־שידײ ׳ריא״
 רעמ טנעז ריא ןוא רעדניק ערעײא רעביא טשינ ךארפש יד ריא טיג טציא
 עקידנדער־שיזיוצנארפ יד יװ גנאגרעטנוא ןופ הנכם רעד ףיוא טלעטשעגסיוא

 ,״טפגוקוצ רקיע רעד טנײמ טײקשידײ ,רבע זיולב טשינ טנײמ טײקשידײ .ןדײ

 ןײז ןיא שטיװעקנאמאד .ל שממ טגניז ןוא טבײרש ןטעאפ ףלעװצ ןגעװ
 ןוא רעשטײטםיוא ןא יוו טנײשרעד טסיײסע רעד װו ,ךוב ןופ גנולײטפא רעטייװצ
 ,ןטעאפ יד ןופ ״תויתוא עקידנעילפ״ יד טימ ךיז טריריפסניא רע לײװ ,רעפאשטימ

 ןופ םעצארפ ןיא רענעײל ןראפ סיורא טגנערב רע ״ןטרעװ ןוא רעטרעװ״ םנעמעװ
 ןטײז לאצ עטסערג יד .סרעגניז עטבילאב יד ןופ קרעװ יד ןענעייל םענעגײא
 םענייק טשינ הלילח טעדװירק רע רעבא ,ןרעװעקצום .א שטיװעקנאמאד טקנעש
 ענײז ןופ .שיריל ןענעז ןעײםע־קיטירק ענײז .ןעײסע ערעצריק יד ןיא וליפא
 רעקידנעמענפיוא ןוא רעטוג א זיא שטיװעקנאמאד זא ,ןעז ןעמ ןעק ןטאטיצ
 יד .רעקיטירק ןלופטרעװ א ןופ ןמיס רעטוג רעטשרע רעד זיא םאװ ,רענעײל
 יד ןזײװ םאװ ,עשיטערטראפ ראנ ,ענײמעגלא ןײק טשיג ןענעז עגײז דײר־ביול
 עקאט זיא סע״ זא ,ןײא טעז שטיװעקנאמאד •ןטעאפ יד ןופ ןטלאטשעג ערעדנוזאב
 עםיורג עריא עלא סאװ ,עיזעאפ רעשידײ רעד ןופ טײקםיורג יד ןוא לזמ סאד
 ןיא ןרימראפ ןוא טלאהניא ןיא ןוא םעראפ ןיא ןדישראפ רעײז ןענעז רעײטשראפ
 .״ןגיובנגער ןשיטעאפ־לאנאיצאנ ןופ ןםנאױנ ןוא ןבראפ עלא רילאק ןיא ןוא לאצ
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 ןײטשטאלג בקעי

 םע טזײװאב שטיװעקנאמאד רעבא ,עזעט עקיזאד יד ןלעטשוצקעװא גנירג זיא׳ס
 ראפ טנעײל רע םאװ ,םרעטכיד יד פא טצאש רע ןעװ ,תובהלתה רענעגײא ןײז טימ
 טאג טבוז ןעמ זא״ .ןראטנעמאק ןוא ןעגנוקרעמאב ענײז טימ סרענעײל יד ראפ
 ־גאמאד .ןשטיװאר ןגעװ שטיװעקנאמאד טגאז ,״גנאל ןבעל א ףיוא םע טעײטס
 ־אב ענײז ןגעװ טראװ וױטאגענ א ןאט גאז א ליטש ןוא קיטײז ךיוא ןעק שטיװעק

 .טײקסטוג ןיא ןליהראפ וצ סע יװ טסײװ רע רעבא ,רעטכיד עטביל

 ןקיםעמ א טימ ,טגאזעג ךיא טלאװ ,רעקיטירק א שטיװעקנאמאד זיא ללכב
 .רעטקידײלאב ןײק םיורא טשינ רענײק טמוק טנעה ענײז ןופ .טנעמארעפמעמ

 ־פא ןײז ןיא ןענופעג ךיא באה רעבײרש א וצ גנאגוצ ןזײב סיוכרוד ןײא זיולב
 זיא .״םאדרעטסמא ןופ ךורב״ — עמארד־עזאניפש ׳םעװאלם .ה ןגעװ גנולדנאה
 ־עפמעט םענײמעגלא ןטימ טשינ טרינאמראה םע ןוא ללכה ןמ אצױ א עקאט םע

 .שטיװעקנאמאד ןטשרעהאב־טוג םעד ןופ טנעמא־ו
 ךיז ןזאל ןעײםע לאצ א .ךוב לופטרעװ תמאב א זיא ״ןטרעװ ןוא רעטרעװ״
 וצ ףיוא ןכײרטשרעטנוא ךיז ןזאל ןצאז לאצ עםיורג א .לאמ ןײא יוו רעמ ןענעײל
 םעד ןופ זאטםקע ןא ףיוא ףיורא דימת ךיז טעברא שטיװעקנאמאד לײװ ,ןעקנעדעג
 ־עקנאמאד ןעק ןעמ .רענעײל ןוא רעבײרש ןשיװצ טײטש םאװ ,רעמענפיוא ןטוג
 רענעגײא ןײז ןופ רעטרעװ עכעלטע טימ ןריזירעטקאראכ טימעג־בײרש םשטיװ

 זיא יז ,גנולפײװצראפ טשינ זיא םזיציטפעקס״ :ןשטיװאר ךלמ ןקעװ גנוצאשפא
 ׳טכעלש זיא יז לײװ ,ןגעװ־גאזגיז עריא עלא ףיוא טלעװ יד ןײג ןזאל גולק א

 .״לרוג רעזדנוא זיא יז ןוא ,ןביוהרעד ןוא שיראנ
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 ןילבמעד .ב

 .עימערפ אדא לאמ א ןעװעג — עימערפ־דעמאל יד ןעמוקאב טאה ןילבמעד .ב

 ןופ ןפאשעג ןעװעג קפס יתלב זיא סאװ /׳טכאנ ברע״ עלעװאנ א םנײז ראפ —
 רעשירעלטסניק א ןעװעג ןצנאג ןיא טשיג זיא יז ביוא ,ףאטש ןשיפארגאיבאטיוא
 קרעװ ןײז ןיא .ןעגנונאמרעד עשיפארגאיב ענעגײא ןופ טלעטשעגנעמאזוצ ,ןינב
 טניפש ,״טכאנ ברע״ ןופ לײט רעטײװצ רעד זיא םאװ ,״טאראב םענעגײא ףיוא״
 א ןיא החפשמ רעשידײ א ןופ ןבעל סאד טםילעװאנ רעקיטראנגײא רעד רעטײװ
 ןופ רעטלע םוצ םײת־ןתנ דלעה ןײז טריפרעד רע ןוא לטעטש שיליופ ץילק
 ךיז טלביל רע ןוא ״ףאזאליפ״ רעתמא ןא יװ ןא ןיוש ךיז טוט רע ןעװ ,ראי ןצכעז

 .עניזוק רעקיראינצײרד ןײז טימ

 ןופ םײח־ןתג עלעגנײ עמורפ םאד טפיולטנא ,ןא ךיז טבײה עלעװאנ יד ןעװ
 — טײג רע ןוא ,הװצמ־רב ןרעװ ײב טלאה רע ,ןיליפת םנטאט ןטימ ,םײה רעד

 ־טנא ןפיולטנא .רעכאמלטיה א ײב לגנײגרעל א טרעװ רע .טאראב םענעגײא ףיוא
 ןעמונעגסיורא םיא ,טקידײלאב םיא טאה ,ןםעכ רעד ,עטאט רעד לײװ ׳רע טפיול
 •ךעלגנײ עגײלק ןשיװצ רדח־יקדרד א ןיא ןבעגעגנײרא םיא ןוא דמלמ־ארמג ןופ
 ,רעדירב ײװצ ,ןעמײח־ןתנ ןופ טײטשאב ךוב ןופ החפשמ עלארטנעצ יד

 םעד ןײא־טמענ סאװ ,עמאמ עטוג א ןוא עטאט רעזײב א ,רעטםעװש עכעלטע
 ־אק ןדעי ןיא טעמכ טנײשרעד םאװ ,ךוב ןופ דלעה רעד .דײר עטוג טימ ןטאט
 ןעײרד ןטלאטשעג ןוא ןפיט ערעדנא יד .םײח־ןתנ רענײלק רעד ץלא זיא ,לטיפ
 ןדעי טקנעש ןילבמעד שטאכ ןוא ,םיא ןופ טײז רעד ײב רעדא ,מיא םורא ךיז
 לאמ ןײק רעבא רע טזאל ,טײקמאזקרעמפיוא גונעג ןטלאטשעג ענײז ןופ םעגײא
 ןיוש זיא סאװ ,םײח־ןתנ ןגנױ םעד הכרדה רעשירעלטםניק ןײז ןופ פא טשינ
 ךאנ ׳עשראװ ןיא לאמ עכעלטע ןוא םעדאר ןיא לאמ ייווצ ׳טםעק ענעגײא ףיוא

 .ץישזדאמ לטעטשמײה ןײז טזאלראפ טאה רע יװ םעד
 ןיא ןאמאר ןײק טשינ זיא׳ס רעבא ,ןאמאר — קרעװ ןײז טפור ןילבמעד
 ־ארגאיבאטיוא םעד תמחמ ,זיא השעמה־רופים רעטפינקראפ רעד .ןיז ןכעלנײװעג
 וצ ןוא טימ טעשעג סע סאװ ,םאד .טצעגערגאב קראטש רעײז ,לאירעטאמ ןשיפ
 םעד קראטש וצ טשינ טפאכראפ סע ןוא ,טמיטשאבסיוראפ זיא ןעמײח־ןתנ
 רעד טשיג טרילראפ טנעמאמ ןײא ןײק ףיוא רעבא .רענעײל ןופ סערעטניא
 .ןורכז ןשירעלטםניק ןײז ראפ ןוא ןושל סנילבמעד ראפ גנורעדנװואב ןײז רעגעײל
 ,שידײ ןשיליופ ןופ רעקנעדעג רעטסערג רעד גאט ןקיטנײה םײב זיא ןילבמעד

 רע ןוא רעטרעװ טימ פאק ןלופ א םורא טגארט םאװ ,רעכלעזא טאלג טשינ רעבא

163 



 ןײםשםאלג בקעי

 יד דיז ןיא טגארט ןילבמעד .עזארפ לטעלב א ײז ןופ טפאש רע ,ײז םורא טבײרש
 ךיז ןעגניז םיא ײב ןוא שידײ ןשיליופ ןטכארטעג ןוא ןטדערעג ןופ קיזומ עצנאג
 ־נײלק ןופ עװנאק יד וליפא ןוא ךעלטרעװ ןוא רעטרעװ יד ,דײר יד ןעמאזוצ

 .תובשוומ עקידלטעטש
 ,רעבײרש םעד — רענעײל רעד טרעדנװואב ןײלא םעד ראפ ראנ טשינ רעבא

 ־פיוא ןוא ןריצודארפער וצ טפאשהירב ןוא טײקידװעריר רעםיורג ןײז ראפ ראנ
 ןילבמעד סאװ ,תוכאלמ עשידײ ײלרעלא ןוא — ןעגנורעײפ ,םיגהנמ ,ןטיז ןבעל
 טאיה רע .ןשטײנק עלא ןוא םירישכמ עלא טימ ,ןטייהלצנײא עלא טימ טקגעדעג
 ,שובלמ א ןעײנפיוא ןוא ןלעטשקעװא ךיז ןעק רע .טנעה עטוג ןוא ןגיוא עטוג

 ןרעװ ,םעקשטנעה ,ןעלטײש עשירעבײװ ,ןעלטיה ןכאמ ,ךיש ראפ א ןקיטראפםיוא
 ,טײצלאמ ןטוג א ןכאקפא — טסעומש רעװ ןוא ,שזורטם א וליפא ,קינװאטאװ א

 וצ סאװ טםײװ רע .הנותח רעשידײ רעכײר א ףיוא רעכוק־רעטםײמ א יװ עקאט
 ןוא ןקאב ,ןטארב וצ יװ ,ךיױ רעד טימ ,ךעלקיפופ יד טימ ,סטעפ ןטימ ןאט
 סאװ ,טלאה ןעמ װו ןילבמעד טסײװ ,ןענעװאד מוצ טמוק׳ם זא טנײה .ןעלגערפ
 לוש ןיא טײג ןעמ יװ ,הרוטפה יד ןענעײל םײב טרעצנאק טיג ןעמ יװ ,טוט ןעמ
 םערא ןא וצ טפול עקידתבש ןוא עקידבוט־םױ טיג ןעמ יװ ןוא לוש ןופ ןוא ןײרא

 .לטעטש שידײ
 ־במעד ןופ טײקשירעלטםגיק יד טפא רעײז טלאפ טפאשהירב רעד ײב רעבא
 ןוא ןרעהנײא קראטש ךיז ןוא ןרעדנװואב ןא טבײה רענעײל רעד ןעװ .קרעװ םניל
 םאװ ,קרעװ םעד ןיא שיטקאפ רע טםעגראפ ,תולעמ עלא יד ןיא ןענעײלנײא
 זיא ןענילבמעד לײװ ,ראפרעד יצ קינײװ רעײז ךיז טלקיװטנא ןוא ךיז טפעלש
 טלעפ םיא לײװ רעדא ,דלעה ןײז ןופ ןבעל םוצ טפאשײרטעג ליפ וצ ןיא ןעגנאגעג
 ,שטנעמ ןשידיחי םעד ןשירעלטםניקראפ ןוא ןפיטראפ ,ןפאש ןופ חוכ רעד ללכב

 ןוא טרעדנוה ײװצ עטשרע יד ןיא ,בײהנא ןיא .ןאטאגאמ טרעװ קרעװ סאד רעבא
 געט יד ןילבמעד םיוא טיצ ,ןטײז 400 עפאנק טלאה סאװ ,ךוב ןופ ןטײז קיצפופ
 ־ןתנ םענײלק םעד ןופ ןבעל ןיא לדאזיפע סעדעי טנכײצראפ רע ןוא ןכאװ ןוא
 םעד ןכיגראפ ליװ ןוא דלודעג םאד ןײלא רע טרילראפ רעטעפש רעבא .םײח
 ־ראפ ךיז טזאל רע זיב ,עלעגנײ ןעמורפ ןופ גנאגרעביא רעד .קרעװ ןופ פמעט
 .רעקיטעפמיא ןא זיא ,״שטײד״ רעצנאג א טרעװ רע ןוא לעדראב א ןיא ןפעלש

 ,ךיז טפאפ רע ןעװ זא ,דלעה ןגנױ ןײז ףיוא טײצ ליפ יוזא טרטפ ןילבמעד

 ־גנולקיװטנא עטקידנעראפמוא ךם א טימ טלעוו רעד ףיוא םיורא םיא רע טקיש
 .ךעטש

 טשינ ןענעז ״טאראב םעגעגייא ףיוא״ םנילבמעד ןיא ןשטנעמ ערעדנוזאב יד
 ־תוכמ ךעלגנײנרעל יד ןגאלש םרעטםײמ עלא .ןטלאטשעג עטנאסערעטניא ןײק
 זיא ,טשינ ןעמ טגאלש םיא זא ,טקילגעגפא דלעה ןגנױ םעד טאה רעמאט .חצר
 םוצ דמעמ ןרעטיב א וצ םיא טראנראפ םאװ ,ןיושראפ רערטיכ א רעטסײמ ןײז
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 ץימ׳כ ׳ןטנעמאמ עשיםאמארד קינײװ אד ןענעז םע .םעדאר ןיא לאמ ןטײװצ
 ויולב באה ךיא .בײהרעד א רעדא ׳בײה א ןבעג ןלאז סאװ ׳ןטנעמאמ עכלעזא
 ןרעװ סעיטאפמים סרענעײל םעד ןעװ ׳ךוב ןצנאג ןיא אזא טנעמאמ ןײא טנכײצראפ
 ־רעמ טגאלש עשראװ ןיא רעטסײמ ״רעשזדאל״ רעד ןעװ טעשעג סאד .ןסירעגטימ
 ןביג ׳ןעמאגםיוא עפאנק טימ ׳םרעטסײמ עלא ׳לגנײקיש קיראינעצ ןײז ךעלרעד

 .ןםע וצ תוכמ ׳לגנײנרעל םעד ׳לעזעג םעד
 טריציפינאזרעפ םאװ ׳רענדער םעד ןופ ,״דנוב״ ןופ טלאטשעג סאד וליפא
 ןעײג׳ס ןעמעװ ,רעבעל־ןוא־גנול רעטלאק א יװ טרעדלישעג טרעװ ,גנוגעװאב יד
 .דניק םענעגאלשעג םעד ראפ ןא טשינ ךיוא ךיז טמענ רע .ןשטנעמ ןײק ןא טשינ

 ןרעדליש ףראד רע ןעװ ,ךעלטײז ענעי רעקיניױו ןענילבמעד ןעגנילעג ללכב
 ןטנעאנ רעזדנוא ןופ ןטלאטשעג ןוא ןשינעעשעג עפײר ׳ןבעל ענעסקאװרעד םאד
 ןליופ ןיא ןטפעשעג עשידײ ףיוא טאקיאב רעד ןעװ ,1912 םורא זיא טײצ יד .רבע
 ןפיוא דחפ ןופ ןטאש א טפראװ םעצארפ־םילײב רעד .טרעקאלפעצ ךיז טאה
 רעמ זיא ״רעקײרטס״ רעד ןוא 1905 ךאנ גנאל ןיוש זיא׳ס .םוטעמוא ןבעל ןשידײ
 ןשינעעשעג עלא יד ןעמוק ןענילבמעד ײב רעבא .טלאטשעג זאירוק אזא טשינ
 ךיז רע ןעק ריא טימ סאװ ,טפאשרעטסײמ רעד טימ טשינ ןוא קישטאלפ סיורא
 ןאראפ .םענעדײ ןוא ןדײ־ןםאמ עקידלטעטשנײלק ענײז ןיא ךיז טבארג ןוא ןבארג
 יד ײז ןענעז ,רעטבילעג ןײז ןוא רוסמ ןשידײ א ןגעװ ,ךוב ןיא ןעלטיפאק ײװצ
 טבײרש רע זא ,טםעגראפ רבחמ רעד .קרעװ ןצנאג ןיא עטסשירעלטםניקמוא

 .ןעלדיז ןא טבײה רע ןוא
 זא ,קורדנײא םעד ןפאש הלילח ןעק ןזיװעגנא באה ךיא םאװ ץלא סאד
 עזארפ רעשידײ רעד ןיא גנוכײרגרעד עקיטכיװ ןײק טשינ זיא עלעװאנ םנילבמעד
 טאה ןילבמעד זא ,טריפשעג ,ךוב םאד קידנענעײל ,באה ךיא .טײצ רעזדנוא ןופ
 עלא טימ ,לטעטש שידײ א טיובעגפיוא טאה רע .טעברא־יובפיוא עםיורג ןאטעג
 ,קעלאב ,לגנײ שיליופ ךעלטםירק א טימ וליפא ןיוש ,םיגהנמ ןוא ןעגנוריפ עריא

 ןופ למעזעג םאד ,ןפאטנא םוצ שממ זיא טפול יד .דלעה־טפיוה םענופ רבח רעד
 זיא ןבעל ןקידלטעטשנײלק ןשידײ ןופ םעטיר רעד ןוא קידעבעל זיא ןטלאטשעג
 ןעמ ,םישוח עלא וצ רעביא ךיז טיג׳ס זא ,טפאשײרטעג אזא טימ ,ךוב ןיא ןאראפ
 ,יד ײס ןוא עקידבוט־םוי יד יים ,תוחיר יד .טקעמש ןעמ ןוא טרעה ןעמ ,טעז
 רבחמ רעד .קרעװ םעד ןיא ףיוא־ןפמעד ׳קידבוט־םױ ןופ טיױו ןעװעג ןענעז סאװ
 יװ ׳ןםעגעג טאה ןעמ םאװ ׳ןבעל ןשידײ ןופ לאטעד ןײא ןײק טשינ טסעגראפ
 ־מערא עטכידעג — זיא רעפםאמטא יד .טעבראעג טאה ןעמ יװ ׳טנװאדעג טאה׳מ

 .טפאש

 ןײק טשינ זיא דלעה־טפיוה םעד ןופ גנולקיװטנא עשירעלטםניק יד רעבא
 ,עטנאסערעטניא קינײװ — ןדאזיפע יװ רעמ טשינ ךיז טמוקאב׳ם .עטנאסערעטניא

 םײח־ןתנ .םײח־ןתנ דלעה־טפיוה ןופ ןבעל ןיא — עטנאםערעטניאמוא סנטסײמ
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 םיא טאה ןבעל׳ס סאװ ,םאד רעבא ,סיוא ךיז גיוט רע ,לרוחב עװאראנאה א זיא
 .זאלטלאהניא ןוא יורג זיא ,טרעשאב םיא טאה רבחמ רעד םאװ רעדא ,טרעשאב

 טשרע ,ןגאז ךיא לאז רעדא ,טפאשמערא רעשידײ רעטכידעג רעד ןיא וליפא
 ערעטנאםערעטניא ןוא ערענעש ןעװעג ןענעז ,טפאשמערא רעטכידעג רעד ןיא
 א ףיוא ןגאזסיורא טנעקעג ןבאה םאװ ,עכלעזא ןוא עקידנטכארט ןדײ — ןדײ
 ךוב סנילבמעד ןיא ןבאה רימ .קנאדעג ןטכארטעגכרוד םענײש א ןפוא ןכײרטםײג
 טימ טלגנירעגמורא ןוא טריזינאלבאש רע זיא ,טסינױצ א ןופ טלאטשעג א זיולב

 •טעטילאנאב רעכעלנײװעג
 טשרעהעג דימת טאה ןזײרק עשיכאלעמלאס עשידײ ןיא זא ,ןגאז רימ ןלאז
 טשינ ךיז ליװ׳כ ד טײקטכעלש עטכידעג ליפ יוזא ןוא טײקבארג ,טײקנלאפעג אזא
 אזא רעסעב אמתסמ ןעק רע לײװ ,ןבעל ןופ תמא ןגעװ ןענילבמעד טימ ןראפש
 רימ ןעק׳מ ,ןדײ ענײש זיולב ןענאמ ןײא ןיא ןטלאה טשינ ליװ׳כ ןוא ,ךיא יװ ןבעל
 ךאד רימ ןבאה רעבא ,ןלציל אנמהר ,טםיגיװאש א ןופ עקראמ א ןעפעשטוצ ךאנ
 ןגעק ׳עניב רעשידײ רעד ףיוא ןדײ עקיזאד יד ןזײװ ןגעק טריטסעטארפ דימה
 ־מורא טשינ ײז ןוא ערעזדנוא דרעב עטאװענעטלאק רעדא ענײש יד ןריפםיורא

 .טײקנביוהרעד רעקיטםײג ןופ ךיוה א טימ ןעלגניר
 טשינ זיא לטעטש טריזיטנאמאר קידרעקוצ־סיז םשא ןופ טירטקירוצ רעד

 .זײלסיוא ןײק טשינ טאה םאװ ,טײקיורג ליפ יוזא וצ ףיולטנא ןא ןײז וצ ביוחמ

 רעשידײ רעד ןופ טײװ ךיוא ןענעז ,טעז םײח־ןתנ םאװ ,ךעלטײלעגנױ יד
 ףיוא עטכישעג עשידײ יד טפאכעג ןוא סיוראפ ןאטעג זײרפש א טאה םאװ ,טנגױ
 ןעזעג םײח־ןתג טאה יוזא זא ,ןגאז ןילבמעד ןעק יאדװא .רענרעה עקיצארט ,עגנױ
 רבחמ רעד זא ןוא ,ןבעל ןײז ןופ ראי ןטנצכעז ןזיב ,םיא םורא ןשטנעמ ענייז
 טמוק רימ רעבא .עלעװאנ עשיפארגאיבאטיוא יד ןעניפש וצ רעטײװ ךיז טבײלק
 ־טסניק א ןעגנערבוצנײרא ביוחמ ןעװעג זיא ןילבמעד רעלטםניק רעד זא ,ראפ
 ־אב ךיז ךוב סאד לאז ךעלטלאהניא ידכ ,טושפ ,קרעװ ןײז ןיא סנאלאב ןשירעל
 ןבאה םאװ ,תוחוכ עשידײ עקיטסײג יד ןופ ןםיוטשעג ,טעפמיא רעמ טימ ןגעװ
 תוחוכ יד טימ טלגגארעג ךיז ןוא ןבעל עשידײ סאד טמערופעג טלאמעד ןיוש
 יד ףיוא ןפראװעגנא טאה טלעװ עכעלטסירק יד םאװ ,דחפ ןוא שינרעטצניפ ןופ

 .ךעלטעטש ןוא טעטש עשיליופ עשידײ
 ,לטעטש ןשידײ ןשיליופ ןיא ןבעל םאד שיטאטס ןרעדליש וצ טמוק׳ס ןעװ

 .רוטארעטיל רעשידיי רעצנאג רעד ןיא ןכיילג ןייז טשינ רעטציא ןילבמעד טאה
 ןושל ןײז ןופ ,דײ ןשיליופ ןופ שיטסירטעלעב ״ןבעל א ןכאמ״ םאװ ,ערעדנא עלא
 זיא ןילבמעד .ןראטאזיליטס ןוא ןטםידאראפ יװ רעמ טשינ ןענעז ,גנוריפ ץיז ןוא
 ןוא םיתבש יד ,געטנכאװ יד ועגנאפעג טאה סאװ ,רעלטםניק רעשיטנעטיוא רעד
 ןעמ ןעק ״טאראב םענעגײא ףיוא״ ךוב ןופ .בוטש רעשידײ רעד ןיא םיבוט־םױ
 רעייז טימ גנוגיוטשרעד םיורא שממ ןפור םאװ ,ןטײז רעקילדנעצ ןעמענםיורא
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 רעדבעב־זדלאה יד ,לרק עתמא םאד ײז ןיא ןאראפ .אכע ןשידײ ןטקנעדעג ןדעי
 רעבא ,ןלעטש עטריזיטענאפ־שיטקעלאיד אד ןענעז ־ןוב ןיא היי ןשיליופ ןופ
 יװ רעמ זיא סאװ ,ןושל עקידהיחמ םאד ןעמ טרעה ,אטשינ ןענעז ײז װו וליפא

 .בוטש רעשידײ א ןופ קיזומ יד זיא׳ם — ןושל

 רבחמ ןופ טפאשהירב ןוא טפאשרעטסײמסיורג יד ׳טנאמרעד רעירפ יװ ןוא
 אטשינ .טנעה יד ןענאק ,טעז גיוא סאד םאװ — לטרעװבײלג א טגאז׳ס יװ ,זיא
 ־ודארפער שיזיפ שממ טשינ ןאק ןילבמעד סאװ ,ץכעוטנא ראג רעדא ,ץכעוט אזא
 ץלא ןוא ,ץכעקעג ןוא סקעבעג שידײ טימ ןטײז עצנאג ןקעמשראפ ןעק רע .ןריצ
 רע .םעט םוצ ךאז ןײא ןײק טשינ טלעפ׳ם ,טלגערפעג ןוא ןקאבעג טשראקא זיא
 .טפאשטינעג םיורג טימ תוכאלמ עשידײ ײלרעלא ןאט ןוא לברא יד ןרעשאקראפ ןעק

 א ןופ ןטאדלאס קלאפ א פא־טיצ׳ם יװ טנעײלעג לאמ ךס א ןיוש באה׳כ
 ־יריד רענעגושמ־טאטש רעד ,ןעגניז ןטאדלאם יד ,ןליפש ןטנאקיזומ יד ,לטעטש
 רעבא .ךעלריציפא יד טימ ךיז ןענעגעזעג ןענאקלאב יד ףיוא ןעמאד יד ןוא טריג
 טשינ ץעגרע ןיא ךאנ ךיא באה ,ךעלטײז עכעלטע ףיוא ףיוא סע טבעל ןילבמעד יװ

 .טנעײלעג

 .ןגיוא יד ףיוא טסײר םאװ ,הנותח רעכײר א טימ ךוב ןײז טקידנע ןילבמעד
 ןײא־טלעטש סאװ ,ןילבמעד יװ הנותח א טעװארפעג יוזא ןיוש טאה רעװ רעבא
 עטניורבעגנא יד טימ ןקעב ןפיוא גיוא ןא טלאה ,סנטארבעג םאד טיה ,שיפ יד
 ןוא זדנעג ,סעקשטאק עטעפ יד לפאג ןטימ טכעטש ,ןכיױ יד טכוזראפ ,םעקרעדא
 םעד טכעלפ ,הדועם רעד וצ ךעלעקלוב טערבנשקאל א ףיוא טלקיװ ,סעקידניא
 ־כרודא ,ןרעפאז יד ןופ ,רעײא ענעגאלשעגנײרא יד ןופ םלעג״ ,שטעליוק־הנותח

 ? ״רעקוצ ןוא גנירעמיצ טימ ,םעקנישזאר טימ סנטענקעג

 לטעװצ ,םעמומ ײװצ יד ןציז ,ןעלסיש עקיזיר רעביא ,שיט ןרעדגוזאב א ײב״
 ־עגנא טימ גרעב יד סיוא ײז ןליוה ,עטקיטיורעגנא עםאנ ,טנעה יד טימ ,עקלע ןוא
 ־יפישט עקיבראפ ײװצ יד זא ,יוזא ךיז ײז ןעלקאש ײברעד ,שיפ ןקיפ ענעטינש
 ןטלאװ לגײפ עזײב ײװצ יװ ,ףיונוצ עגר עלא ךיז ןעמוק םעקפאק ערעײז ףיוא סעק

 .״ןעלבאנש טימ טעיבאשזדעג ךיז ןוא ןעגנורפשעגנגעקא ךיז

 ןוא ןליפשפיוא ןוא ןריזילארטאעט ןאק רע .ןושל ןײק טשינ םיא טלעפ׳ם
 ,ךוב ןיא תולעמ ליפ יוזא אד ןעגעז׳ס .שידײ ןשיליופ קידהיחמ טימ ןעגניזפיוא

 שיט ןטלײװרעדסיוא םענײלק םײב ןאנביוא עמאם רבחמ םעד קעװא ןצעז ײז זא
 ןאראפ ךיוא ןענעז׳ס רעבא ,קיטסירטעלעב רעשידײ רעקיטײצטנײה רעזדנוא ןופ
 םאװ ,עיצאזיוױטימירפ ןימ א זיא ןורםח רעטסערג רעד ןוא ,תונורסח ךם א ךוב ןיא
 ןוא טײהדניק רעײז וצ ךיז ןעמענ ײז ראנ יװ ׳רעבײרש עשידײ ךס א טלאפאב

 .לטעטש ןשידײ םוצ

31.8.62 
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 רעװעקצוס םהרבא

 ײב רע זיא .ןדײ רענאקירעמא וצ טםאג וצ ןעמוקעג זיא רעװעקצוס םהרבא
 רע זיא עיזעאפ רעשידײ רעד וצ רעבא ׳טםאג רעטגײלעגנא ,רעביל א ןעװעג ײז
 ־עצ עשיפארגאעג יד .םיבשות עטםנעש עריא ןופ רענײא יװ רעדנוזאב ןעמוקעג
 ןטימ ןראװעג טפאשעגפא גנאל ןיוש ןענעז עיזעאפ רעשידײ רעד ןופ ןעגנולײט
 ־ראפ טנײה .דיל ןשידײ ןופ ןטעטילאפיצנירפ עצנאג טשיװעגפא טאה םאװ ,ןברוח
 םאד זיא סאװ ,עיזעאפ־טלעװ עשידײ א — עירעפמיא עסיורג ןײא רימ ןגאמ
 רעמ טאה יז .םעזיװ ערעדנוזאב םוש ןא ,םנעמעלא זיא ןוא םוטעמוא דיל עשידײ
 רעד ןופ רעטנעצ רעד .תועפשה רעדא עיצאריפםניא ןופ רעטנעצ ןײק טשינ
 ןיא יװ ,ןליופ ןיא ,לארשי תנידמ ןיא יװ ,עקירעמא ןיא זיא עיזעאפ רעשידײ

 רעשידײ רענײא רעדעי .עניטנעגרא ןיא יװ ,ךײרקנארפ ןיא ,דנאבראפ־ןטעיװאם
 טשינ זיא רע !רעקיאד א ראנ ,רעקיטראד ןײק טשינ זיא רע ,ךיז טלײצ טעאפ

 .רעקידנעטש א ןוא רעגיה א ראנ ,רענעמוקעג ןײק
 ,רוגיפ עשירטעמאעג א יװ ןרעװ טלעטשעגראפ ןעק עיזעאפ עשידײ יד ביוא

 ןביג סאװ ,ןטעאפ עטלײצעג ןאראפ ןענעז ,עשינאגילאפ א ,עקידלקניװ־ליפ א
 ,ץנאג טשינ עיזעאפ עשידײ יד זיא ײז ןא .טלאטשעג לעוזיװ ריא רוגיפ רעד

 ,ןטעאפ עכלעזא ןענעז םאד .דנאטשראפ םוצ טשינ ןוא גיוא םוצ ךעלגנעגוצ טשינ

 ־עי ראפ ןוא גנולײטסיוא רעדעי ראפ ,גנוריפורג רעדעי ראפ קיטײנ ןענעז סאװ
 ־םיוא טשינ ןעמ ראט ײז .ןגעמראפ ןופ גנולײצםיוא רעדעי ראפ ,גנונאמרעד רעד
 טימ ןסיורג ךיז ידכ ,ןלײצםױא זומ ןעמ סאװ ,עטלײצעג יד ןענעז ןײלא ײז ׳ןזאל
 ןיא ןעק רע ןוא טעאפ אזא זיא רעװעקצוס םהרבא .םטוג ןטראפשעגפא רעזדנוא
 אד םוטעמוא זיא רע לײװ ,טםאג רעקידמיצולפ א יװ ןסקאװםיוא טשינ ץעגרע
 ףיוא עטשרע יד ןופ ,רעטנכערעגםיוא ןא ,רעטנאמרעד־דימת א ,דיל ןשידײ ןיא

 .קנאדעג ןפיוא עטשרע עמאס יד ןופ ,גנוצ רעד
 טקעריד ןוא ךײלג ןעמ טגנערבראפ ,ןרעװעקצום טימ טגנערבראפ ןעמ זא
 ןײז ןופ טאמילק םעד טימ ,דיל ןײז ןופ טאמארא םעד טימ — רעדיל ענײז טימ

 .דיל ןײז ןופ ןלײטוצפא טשינ זיא םיא .דיל
 דיל ןטםקירעיורט םעד ןיא םאװ ,םראש ,ןח ןוא קיזומ ןגאמראפ זומ דיל א
 ־ידנגאנ א זיא סאד .גנוכײרגרעד רעלופ ןופ דײרפ יד ,דײרפ ןופ טינש א םע טיג
 ךיז טלכײמש דיל םאד .דיל טקעפרעפ א טנעײל ןעמ ןעװ טריפש ןעמ םאװ ,טײק
 ןוא ןטספיט ןופ ליפעג א םיא טיג סע ןוא רענייב יד ןיא רענעײל םעד ןײרא
 לכיימש רעד זיא סאד .ןײז טשינ לאז דיל םאד שיגארט יװ ,ראמוה ןטםנביוהרעד
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 םעמעט עטײרג ףיוא

 ןא ,טײקכעלביל רעכעלטרעצ א׳ ןופ זיולב טכאזרואראפ זיא סאװ ,דניק א ןופ
 .קיזומ ןופ ראמוה רעד זיא׳ס .ןעלטימ־רעטכעלעג עקידנםיורד םוש

 .רעדיל םרעװעקצום םהרבא ןיא טשינ טלעפ םראש אזא ןופ טעטילאװק יד
 וד ןוא םיא טסנעײל .ןפאכנא ןוא ןריניפעד טשינ ךיז טזאל סאװ ,הלעמ א זיא׳ס
 םעד ןיא אפוג דיל סאד יװ ראנ ,דיל ןײז ןופ לײט א יװ טשינ ,ןא םיא טסמענ

 .בעװנעמאזוצ ןצנאג

 ןעװ .עיזעאפ רעשידײ רעד ןופ סניפעג עקידלזמ םאד זיא רעװעקצום םהרבא
 עקידנגײצרעביא טכארבעג ךײלג רע טאה דיל ןײז טימ ןעמוקעגפיוא זיא רע
 עטםײמ װו ,עיזעאפ א ןיא גנונײשרעד עקיטכיװ א ןעװעג זיא םאד .טפאשגנױ
 רעװעקצום .ןרעטש ןשידײ ןטשטײנקעג א טימ ןעמוק וצ טימאב ךיז ןבאה ןטעאפ
 ןײז לײװ ,טײקשיטעאפ ןײז ראפ םינמיס עכעלטםניק ןײק טפראדאב טשינ טאה
 ,רעטרעװ עטכירעגמוא ענײז ,ןעמארג עטגוױזעגטוג ענײז ,טײקכעלדליב ןײז ,קיזומ

 ךרוד ,זעיצארג ןוא קידװעגײב תורוש יד טכאמעג ןבאה ,ראמוה רעשילאקיזומ ןײז
 רע זיא םעלא םעד ײב ןוא .קיטסאנמיג ןוא ןעגנוביא עשיטעאפ עטסרעװש יד
 רעקיטכיר רעד ןיא םיא טאה סאװ ,ןושל ןשידײ ןופ דניק עכעלריטאנ םאד ןעװעג
 רעד טימ ןעגנוזעגכרוד ךיז טאה רע ןעװ וליפא .ךיז ןופ ןעמוקאבםיורא טײצ

 .שידײ־קיכות ןבילבראפ דימת רע זיא ,עיזעאפ רעטסדמערפ

 ־עאפ רעשידײ רעד ןופ דניק־טײצ עטםקיטײצ סאד ןעװעג זיא רעװעקצום
 ןגנױ אזא ןיא טארוקא׳ טקיטײנעג ךיז ןבאה עלא רימ .ףיורא־גראב ריא ןיא ,עיז
 עלא יד טא .דיל ןשידײ ןופ גנאג־רעטײװ םעד ןקיטפערק לאז ןח ןײז םאװ ,טעאפ
 ןשידײ ןופ ךײרגינעק ןיא טרא־ןאנביוא ןא ןענוװעג ךיג ראג םיא ןבאה תולעמ
 רע .שזאזײפ ןרעדנוזאב ץיז טימ ,ףיולנא ןקידנעגניז ןטשרע ןײז טימ ךאנ ,דיל
 וליפא טאה רע רעבא ,קיטאמעט רעשידײ רעטניװועג ןא ןעמוקעג שיטקאפ זיא
 ןעװ .עיזעאפ רעשידײ רעד ןיא ןעמארגוצנײרא ךיז טוג רעײז ןזיװאב טימרעד
 ךיז טאה טאג־עמש־תאירק רעקידנפאלש־טשינ ןוא רעקידנעלמירד־טשינ רעזדנוא
 ־נאג רעזדנוא ןופ טלאהניא ןטםרעװש םעד טלעטשעגוצ זדנוא ןוא טלמירדראפ
 ־נײא עכעלריטאנ ענײז עלא טימ רעװעקצוס טאה ,ץנעטסיזקע רעלאנאיצאנ רעצ
 חוכ םעד טימ .ןראי עטםרעװש יד ןופ סקנפ םעד ןעגנוזעגסױא ,תולעמ ענעריובעג
 ערעדנוזאב א טרעשאב זיא םיא זא ,ןפירגאב רע טאה םירוםי ענעגייא ענײז ןופ
 ־עג ערעדנוזאב ףיוא ,םיא ןיא דיל עקיתעל־תעמ םאד ןרירטנעצנאק וצ ,תוחילש
 ןופ דײרפ ןוא טײקידלאג טימ •העיקש יד ןעמיוזוצמורא ,ןענײװעג ענעטםאמ

 .גנוכײרגרעד רעטזײלרעד
 .גנוזײלרעד טגאמראפ גגוכײרגרעד עשירעלטסניק עקידתושממ עדעי ליױו

 .רעםינעג םוצ רעביא ךיז טגארט ןוא רעלטםגיק םעד טנעמאמ ןפיוא סיוא טזײל יז

 ,רוטלוק ןופ סקװונא ןופ ,טײקנײש רעלאנאיצאנ רעטלמאזעגנא ןופ ןיז רעד זיא םאד

 עלאנאיצאנ זיא םאד — רעטאעט ןוא ןלאז־טרעצנאק ,ןעײזומ ,ןקעטאילביב ןופ
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 ןײטשטאלג בקעי

 םאװ ,תורצוא ענײז טימ טזײלעגםיוא טרעװ קלאפ עטםטכענקראפ סאד .גנוזײלרעד
 .גנוזײלרעד וצ ךיז ןםײר

 הכוז טאה םאװ ,רוד רעזדנוא ןופ בוט־םױ םעד סיוא ןעמ טקירד יוזא יװ
 רעירפ זיא םאװ ראנ ,םיא ןיא ןראװעג ןריובעג זיא סאװ ,רוד א ןופ טשינ ,ןעװעג
 ןוא םירבא ח״מר עלא ןיא םירוםי עלאנאיצאנ ןופ תוכז ןטימ ןראװעג ןגאלשעג
 ןופ םירוםי עשיראדנעגעל יד ?סנ ןופ לארטש ןקידנלײה םעד טימ ךאנרעד
 יװ — ןריובעג־ײנ זיב ,קפוד ןופ רעטאלפ ןטצעל ןזיב ,רעיודסיוא ןטקיטײװעצ
 ןײז ןפראד רעטרעװ יד זא ׳ץורית רעד זיא ? רעטרעװ טימ םיוא םע ןעמ טקירד

 ףראד גנאזעג סאד ןוא גנאזעג א ײרשעגםיוא רעדעי ןוא קיזומ ןיא טלמירדעגגײא
 .קוםפ טימ קוםפ ןוא ,קוספ ךאנ קוספ ןרעטיצנעמאזוצ

 ״ריביס״ ןײז ןופ ,רעדיל םרעװעקצום ןופ געװ םעד ךרוד טנאיפש ןעמ זא
 ־מיסינ ןיא ,״דרע רעקיטסײג״ ןײז זיב ,המיא ןוא ןײפ ןופ ״גנוטםעפ״ ןײז ךרוד
 רעדיל יד ןיא גנוזײלרעד ןוא גנוקיטיגראפ עטםערג יד ןעמ טניפעג ,דנאל ןקיד
 ־צוס .ןגעמראפ קידעבעל א יװ ןראװעג טעװעטארעגפא זדנוא ןענעז סאוו ,אפוג
 ־איב יד ןעװעג ןענעז םאװ ,רעדיל עשיפארגאיב טימ ןביוהעגנא טאה רעװעק
 ןופ םעמאראנאפ״ ןכעלטלאהניאראפ ןופ ןוא ןוז ןוא גאט ןעמעטא ןופ עיפארג
 א יװ״ טײקנײש ןיא ךיז ןעלצראװנײא ןופ ,״ריראב ןופ ןזאטסקע״ ןוא ״טינארג
 טײקידװעריפש ענעגיוצעגנא עקידמישוח יד טגאמראפ טאה רע •״ילבעג ןיא םיוב
 רעכעלריטאנ ןײז זיא םאד .ןבעל זיא דיל ןוא דיל זיא ןבעל ןײז סאװ ,טעאפ ןופ
 ןריראב קיצילב ךרוד ץלא וצ טמוק רע .״ריראב ןופ ןזאטסקע״ עלא וצ גנאגוצ
 ןדעי ײב ךיז טרעטיצעצ םאװ ,טגעמורטםניא אזא זיא רעװעקצום .ןבעל םאד
 קיזומ טפאש רע .ןײז טשינ לאז ןבעל לםיב םאד קידנפארט יװ ,ןבעל ןטימ ריראב
 ־נײא — יװ ךאז אזא ןאראפ טשינ זיא׳ם לײװ ,טײקיגײװש רעטםליטש רעד ראפ

 .ןבעל ןגיװשעג
 וליפא ,טײקנעעשעג ןופ ךיוה ןטםדנימ םעד ראפ ףארגאמםײם א טגאמראפ רע
 ןוא טדײשאב טשינ ךאנ ,ךעלטלאהניא רעטאלפכרוד א יװ רעמ טשינ זיא׳ס ןעװ

 .ךעלדנעטשראפ טשינ וליפא

 ־םיםינ ןשידײ ןיא ןרעװ טצנאלפעגרעביא לאז רע זא ,ךעלריטאנ ןעװעג זיא׳ס
 ־המחלמ ןפיוא טעדוםעגכרוד ךיז טאה סנ ןעװ ,טנעמאמ ןטשרע ןופ שממ ,דנאל

 .דלעפ ףיוא יוט יװ ,ןרעװ ןריובעג ןופ ןגראמ םעד טכיוהעגנא םיוק ןוא דלעפ

 טאה רע װו ,לארשי תגידמ ןיא ןראװעג ןריובעג ײנ׳ם ףיוא זיא רעװעקצום
 ןרעװ טבוט־םױעג לאז םיא ךרוד ןוא םיא ןיא זא ,ןעװעג םרוג ןוא ןעװעג הכוז
 בוט־םױ םײב זא ןוא ,טעטיסרעוױנוא רעמילשורי ןיא דיל עשידײ עטכײרגרעד םאד
 ־פאה ןדער לארשי תנידמ ןופ אישנ רעד ןוא טעטיםרעוױנוא ןופ אישנ רעד לאז
 טרא ןא ןבעגעגפא ןוא ןושל ןשידײ םעד דובכ טלײטעגוצ ןבאה סאװ ,דײר עקיט

 .גנוטבירפיוא רעד ןיא םיא ראפ
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 סאװ — טנײשאב ןוא טניורקאב ׳תובא יד ןופ דנאל ןיא דיל עשידײ סאד
 טימ טעװ ןעמ יהנידמ רעד ןופ םנ ןיא טבעװעגנײרא ׳םנ רעםערג א ןײז ןעק
 רעײז זא ,ןגאז ןוא ןלעטשנײא לעװ דיא רעבא ,ןײז םיכםמ טשינ רשפא רימ
 ,לארשי תנידמ ןופ םנ ןסיורג םעד פא טצאש לאצ ענײלק ראג־ראג א ,ןדײ קינײװ

 םעד ,טלעװ רעשידײ רעקיטכאנאב א ןיא טײקנעעשעג עקידמיםינ יד ןײמ׳כ
 עגעראװעג־בורח ןוא ןעלמיה עשידײ עטרעטצניפראפ ףיוא גנאגפיוא ןקידנגראמ
 ןטלאװ ,טצאשעגפא תמא ןא ףיוא עקאט סע טלאװ ןעמ ןעװ .ןעמאטש ןוא ןעמײה
 ־ראפ ןעגגאגעגמורא ןוא ןלימ־הםנרפ עכעלגעט־גאט יד טלעטשעגפא ןדײ הלילח
 ־סיוא טאה דלודעג ןכעלטעג ןוא ןגנאל ןופ טאג רעד לײװ .םימלוח יד יװ טהקבד
 ־נעלב א קלאפ טוװרפעג ליפ א ןופ םעצײלפ עכעלטכישעג יד ףיוא טקידלודעג
 קיתרנ ןופ ןראװעג ןעמונעגםיורא זיא סאװ ,ןוז יד יװ זיא׳ם .טײקנעעשעג עקידנד
 ־גאט ,תורצ עקיטראסיורג — ןיא ןראװעג ןטלאהאבנײרא קירוצ ךײלג זיא ןוא
 א ןעװ ,ןעגנולמאזנײא־תולג ן ןתקולחמ־ײטראפ ,ןגראז־המחלמ ,ימ רעכעלגעט
 ףראד ןעמ םאװ ,טלעג־ןמוזמ ןיא ,ךכו ךכ טפערטאב ןוא רעפיצ א טרעװ דיחי
 ־םיה רעקיזאד רעד תעב רעבא .סיפ יד ףיוא ןלעטש וצ םיא ידכ ,ןבאה קיטײנ
 סאװ ,ןבעל ךעלניױועג ומכ א ןופ ןכאװ ןוא געט יד סיוא טפאלק רעגײז רעשיראט
 ׳ןרעדנא ןכאנ תואמצע םױ ןײא ןופ ןראי עטבוט־םױעג ןיא וליפא ןיוש ךיז טלײצ
 ןופ ןוז יד ,ןוז ענעטלאהאב א טנײש ץלא רעביא זא ,לײװרעד ןעמ טסעגראמ
 ןטלאװ רימ ליױו ,ןעז טשינ יז ןעק ןעמ זא ,קידנעלב יוזא זיא םאװ ,סנ ןסיורג
 ןוא םידיםח עזאלגראז יװ ,טנעה עטגײלראפ טימ ןסאג יד ףיוא טצנאטעג עלא

 .לארשי תנידמ — טײקנראװעג־םײוקמ רעכעלטעג רעד וצ ןעגנוזעג רדסכ

 ־נײרא ןוא הלואג יד ןפאלעגםיוראפ יוזא ןענעז ערעזדנוא םיחישמ עשלאפ יד
 ןבאה ײז .הװדח רעקידנצנאטנגעקטנא ןופ זאטםקע ןיא םרעביולג יד ןפראװעג
 קידלודעגמוא ןא ןופ ןביולג ןטנשקעראפ םעד טימ טמולחעגנגעקטנא ןױזח םעד

 •קלאפ

 קיתעל־תעמ ןוא לאער יוזא זיא לארשי תנידמ ןיא ןבעל םאד סאװ ,יוזא טוג זיא
 ןצכערק םאװ ,םירביא עלא טימ עפאמ־טלעװ רעד ןיא טלטניפעגנײרא יוזא ןוא
 ראװ רעבא .הנידמ רענאקירפא עטםטײװ יד ץכערק א ץעגרע טיג׳ס ןעװ ,רעטנוא
 יד קיתרנ ןכרוד טמעראװ ,ןשינעעשעג־גאט ןופ ימ רעד רעביא זא ,זיא גאט יװ
 רעד ןופ טפארקלײה יד ןעמענראפ וצ דורט וצ זיא ןעמ .העושי רעשידיי ןופ ןוז
 ,הםנרפ טכוז םאװ ,דײ ןזיב ,םידיקפ זיב ןראטםינימ ןופ — ןוז רעשידײ רעקיזאד

 טימ רעימערפ םוצ ,ראדנעלאק םענעמונראפ ןײז טימ אישנ ןזיב ףיורא וליפא ןוא
 םיא ןוא םנ ןטימ ןבעל וצ טײצ קינײװ טאה ןעמ .תוגאד עקידװעריפש ענײז

 .ןבעל םענעגנאגעגפיוא רעזדנוא ןופ םענעטנא עלא ךרוד ,ןעמעטאנײרא
 ןופ ךעלדנײרק ןגארט םאװ ,ןשטנעמ ןאראפ ןענעז לארשי תנידמ ןיא רעבא
 ־עגפא ךיז ןטלאװ סעיפארגאיב עטלא ערעײז יװ ,פעק עטלארטשאב ףיוא םנ םעד
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 יד ןוא ןוז רעגבױ רעד רעטנוא טמעראװעג ךיז ןוא םיפוג ערעייז ןופ טלײט
 רעמינפ ערעײז ןוא טראד ןוא אד ןפארטעג ײז באה׳כ .ףיוא ןעײג ערעײז מירביא
 טנעקעג טשינ ןגיוא ערעײז ןיא לאמ טפא באה ךיא ןוא טנוזאב ןעװעג ןענעז

 .בוט־םױ ןקיבײא ןופ ײז ןבאה ןטביולעג יוזא ,ןקוקנײרא

 ןופ לארטשפיוא רעד םנ רעכעלפײרגאב טשינ אזא טקנופ זיא רימ ראפ
 ןעװ טכערעג ןעװעג זיא רעװעקצוס .הנידמ רעשידײ רעד ןיא עיזעאפ רעשידײ

 םעניא ,םילשורי ןיא ,אד טא ,הביסמ ענעביוהרעד יד״ — טצאשעגפא טאה רע
 קיצפופ יד דובכל גנורעײפ־לבױ א יװ זיולב טשיג ״דמכח ןוא הרות ןופ לכיה
 םירבח ענײמ דובכ ןבעגפא ןא יװ רקיעב ןוא ךיוא ראנ ,רעטכיד ןשידײ א ןופ ראי
 עלא ראפרעד ןענעז רימ .״טלעװ רעראג רעד ןיא ןוא לארשי ןיא ןטעאפ עשידײ
 ־צום םאװ ,שינעעשעג רעקידײרפ רעד ןיא טפתושראפ .החמש רעד ײב ןעװעג
 זיא רעװעקצוס רעבא .ןעװעג ״םרוג״ ,טקירדעגסיוא ךיז טאה רע יװ ,טאה רעװעק
 עיפארגאיב עקידמיסינ ענעגײא ןײז .םרוג רעקילעפוצ רעד זיולב ןעװעג טשינ
 ראפ הרות א — טײקנבעגעג רעײנ רעזדנוא ןופ יניס םוצ טריפעג םיא טאה
 ־עפעש ראפ ץרא־ךרד ןפיט א טאהעג דימת באה ךיא .ץנעטםיזקע רעשידײ רעלופ
 ־טםניק ןקידנפאש ןופ ןבעל ןוא בײל ןיא ץיא ךיז ןצירק םאװ ,םעיפארגאיב עשיר
 עכלעזא ;םײל־גנופאש אזא טימ רערעװש יא ,רעגנירג יא םיא זיא׳ם .רעל
 ,ןטנעמאמ ענעעשעג ןוא ענעפארטעג יװ רעמ טײצ רעד טימ ןרעװ םעיפארגאיב

 רעטעבעגםיוא ןוא רענעטעבםיוא ןא יװ ,טקעפםארטער ןיא ןוא ,גנאװצ ןרעװ ײז
 .ןבעל ןופ געװ

6.12.63 
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 עיזעאפ ןוא טנגױ

 רעטלא ןא .םימי תכירא טימ טמארגעג טשינ עיזעאפ דיז טאה ןטײצ עקילאמא
 טײרד רע ביוא ׳טעאפ גונעג טשינ זיא רע זא ,טכאדראפ ןפורעגסיורא טאה טעאפ
 ןרעטלע ,טײלעגנױ ראפ ןינע ןא ןעװעג זיא רעדיל ןבײרש .טגני? ןוא םורא ךאנ ךיז
 יד ךיז טאה ןעמונעג .טײקשיטעאפ ןופ ןמים רעטוג ןײק ןעװעג טשינ זיא ךיז
 טשינ ללכב ןטײצ עקילאמא ןשטנעמ ןבאה ,סנטשרע .תוביס ײװצ ןופ גנונײמ
 ־וצנא ץנוק יד ןזיװעג ןטעאפ עםיורג לאצ א טאה ,סנטײװצ ;גגאל טבעלעג
 טאה׳ס .טלעװ רעד ןופ ןגארטפא ירפ ךיז ןוא ןגעמראפ שיטעאפ םיורג א ןעלמאז
 ןפראװ טשינ גנאל וצ ךיז ףראד טעאפ א זא ,קנאדעג רעד ןעמונעגנא ראפרעד ךיז
 ןענעק לאז רע זא ,ןטראװ טפראדאב טשינ גנאל טאה רענעײל א .ןגיוא יד ןיא
 רעד זא ,רעכיז ןײז ןוא קרעװ סטעאפ ןטבילאב ןײ? ןופ גנולמאז עלזפ יד ןגירק

 .הרוש ןײא ןײק ןבײרשוצ טשינ רעמ ןיוש טעװ טעאפ

 ראמא זא ,טגאז ןעמ .ןעמאנסיוא ךם א ןעװעג ןענעז םע זא ,ךיז טײטשראפ
 ,טקאפ רעד ןענאטשעגײב אמתסמ זיא םיא רעבא ,ראי 82 טבעלעג טאה םאיאק

 ־וגער וצ יװ טםװועג טאה רע ןוא ןאמטפאשנםיװ א ןעװעג ךיוא זיא רע סאװ
 זיב טבעלרעד ךיוא טאה זיפאה .בײװ םוצ ןוא ןײװ לגירק םוצ קשח ןײז ןריל
 ךיא .םעידוטש עזעיגילער ענײז ןפלאהעגסיורא ןבאה םיא רעבא ,קיצעביז
 עטלדרעבאב עכעלטע ןעמוקעגםיוא זײװלגנײ רימ ןענעז׳ס שימאק יװ קנעדעג
 רעלאעדיא רעד .דרעב עטלא ןוא עגנאל עתמא טימ ײז ןופ לײט ,ןטעאפ עשיסור
 ןײז .ךעלעסנאװ עשלגנײ עניד ענײז טימ װאטנאמרעל ןעװעג טראפ זיא טעאפ
 ־לע ףיוא יאװלה םאװ ״דשורי א טימ ,ראי 27 וצ טקידנעראפ רע טאה ערעיראק
 ־רעפעג יד טזײרפשעגרעבירא ןיוש טאה ןיקשופ .ןראװעג טגאזעג ןטעאפ ערעט
 ןיא ןעיצנײרא טזאלעג ראפרעד ךיז רע טאה ,טעאפ ןסיורג א ראפ רעטלע עכעל
 ,ןטעאפ זא ,רעכיז טעמכ ןיב׳כ .ראי 38 ןופ רעטלע ןיא ןלאפעג ןוא לעוד ןשיראנ א

 — רעקיצנײנ א טעמכ — רעטלע ןכיוה םטסארפ טרעבאר טכײרגרעד ןבאה םאװ

 טעאפ רעד ךיז טאה זדנוא ײב .ןעװעג טשינ טלעװ רעד ףיוא לאמ ץיק ןענעז
 ןפלאהעג םיא טאה סאד ןוא עזארפ־רענװאק לםיב א טימ טעװעטארעג רעלדא .י
 טימ ןצלאמשעגוצ עיציזאפ ןײז טאה רע .רעטײװ ןוא קיצנײנ זיב ןזײרפשרעד
 רעשימזיראפא טימ — טעאפ םעד טקראטשעג טאה טםארפ טרעבאר יװ ,עזארפ
 וצ ידכ ,עזארפ ןביירש וצ לכש ןטוג םעד טאהעג ךיוא טאה ןעזייר םהרבא .המכה

 .םימי תכירא ןבאה

 אי ןבאה סאװ ,ןטעאפ ןופ לטעצ א ןענעכערסיוא טשינ רימ ןעמ לאז ןוא
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 ׳טײצ רעזדנוא זיב ,רעטלע רעכיוה א זיב ןעגניז ןוא ןבעל וצ ץנוק יד ןזיװאב
 ־רעד ךיוא געמ טעאפ א זא ,טניוװעגוצ מיװכעלםיב ןיוש ךיז ןבאה רימ ןעװ
 עטבעלעג־גנאל ןופ ןעמענ ןענאמרעד ךיוא ןעק ץילא ךיא .הביש — ןכײרג
 ןוא טריװארג גנױ א ןעװעג זיא טעאפ ןופ טלאטשעג עשיםאלק םאד רעבא ,ןטעאפ
 עכעלטע טאה סאװ ,טלאטשעג א ,דנאבנײא םענעדלאג א ףיוא ,םינפ טשלחראפ

 .רעטניװ ןקיבײא ןופ דנאל ןיא קעװא גנױ ןוא ןעגנוזעגפא ןרעמוז ןוא סגנילירפ

 .ראי קיםײרד וצ ןראװעג ןעקנורטרעד זיא ילעש .ראי 25 טבעלעג טאה םטיק

 טאה אבמיר טעאפ רעשיזיוצנארפ רעד .ןטעאפ־לגנײ ןעװעג וליפא ןענעז סע
 ןיוש רע טאה ראי ןצנײנ וצ רעבא ,ראי 37 ןופ רעטלע ״עכיוה״ יד טבעלרעד עקאט
 ,לגנײ עשילגנע סאד ,ןאטרעטאשט .ערעיראק עשיטעאפ ןײז טקידנעראפ טאהעג

 .ןעװעג טלא טשינ ראי ןצכא עצנאג ןײק ךאנ זיא רע ןעװ ,םס ןעמונעגנײא טאה

 טאה רע .ןטײקיעפ עשיטעאפ עלאינעג ןזיװעגםיורא רע טאה טלאמעד זיב רעבא
 ־עלאב רעד ןופ ףליה ןעמענוצנא ץלאטש וצ ןעװעג ןוא םעדיוב א ףיוא טרעגנוהעג
 רע יװ ןעזעג טאה יז .ןעגנודראפ םעדיוב םעד םיא טאה סאװ ,רענײז עטסאב
 ריא ןופ טיורב לקיטש ןײק וליפא טאה רע רעבא ,גאט ןדעי טימ טראװק ןוא טראד
 רע רעדײא רעבא ,קינעסרא ןעמונעגנײא רעםעב טאה רע .ןעמענ טלאװעג טשינ
 טעמדיװעג ,דיל רעטיב ןוא ףראש א טזאלעגרעביא רע טאה ,טמםראפ ךיז טאה
 לאז רע זא ,טריפרעד םיא ןבאה םאװ ,רעגריב־טאטש יד ןופ טײקיטליגכײלג רעד

 .טלעװ רעד ןופ ירפ יוזא קעװא
 טאטש רעשילגנע רעד ןיא ןראװעג ןריובעג זיא ןאטרעטאשט םאמאט ,בגא ךרד
 ,גרעבנעזאר קיזײא ןראוועג ןריובעג זיא טאטש רעקיבלעז רעד ןיא .לאטםירב
 ןגעמראפ שיטעאפ א טזאלעגרעביא ןוא טלעװ רעד ןופ קעװא גנױ ךיוא זיא םאװ
 ־ידײ־שילגנע רעד םאװ ,רעיודאב ןפיט ןוא ביול ךס א ןפורעגםיורא טאה סאװ
 רע .טנאלאט ןקידנגאזוצ ליפ ץיז ןעלקיװטנא וצ ןזיװאב טשינ טאה טעאפ רעש
 ךיז רע טאה המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ןיא רעבא ,לגנײ קנארק א ןעװעג זיא

 ןופ רעטלע ןיא ןלאפעג ןוא ײמרא רעשילגנע רעד ןיא ןסאלשעגנא קיליװײרפ
 .ראי 28

 עשיסאלק ךם א טאהעג עיזעאפ רעשידײ ןוא רעשיערבעה רעד ןיא רימ ןבאה
 ־עאפ א ןבראװרעד גנױ ךיז ןבאה ײז םאװ ,ןיז ןיא שיסאלק ,ןטלאטשעג־ןטעאפ
 ןעק תורוש יד בײרש ךיא תעב ? טלעװ רעד ןופ קעװא ירפ ןוא ערעיראק עשיט
 םאװ ,ןשידײ ןײא ןיא ןוא טעאפ עשיערבעה ןײא ןיא ןענאמרעד זיולב ךיז ךיא
 ןגעװטסעד ןופ ןוא ראי קיסײרד ןכײרגרעד וצ טבעלרעד טשינ וליפא ןבאה
 ־בעה רעד .ןרוטארעטיל ערעזדנוא ןיא ךעלטיפאק ענײש ןבירשעגנײרא ײז ןבאה

 ־נײרא ןוא ראי 27 זיולב טבעלעג טאה רע .הנאמ יבצ יכדרמ זיא טעאפ רעשיער
 ,טעאפ רעשידײ רעד .עיזעאפ רעשיערבעה רעד ןיא ןאט ןשירפ א טכארבעג

 ןשידײ ןוא טראוו ןשידײ ןטימ רעריטנעמירעפםקע רעשילאקיזומ רעד ,סודײנ בײל
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 סעמעט עטײרג ףיוא

 זיב טבעלרעד םיוק טאה ,רעקיריל רעשידײ רענײר רעטשרע רעד רשפא ׳םארג
 .ראי 28

 ראבקנאד ןיב ךיא ? סנאטרעטאשט ערעזדנוא טאהעג דיוא רימ ןבאה רעבא
 ־רעדיל א ףיוא טכאמעג םאזקרעמפיוא רימ טאה סאװ ׳קראמ לדױ דנײרפ ןײמ
 קיםײרד א טימ ,ענװאק ןיא עיצקאדער ןײז רעטנוא ןענישרעד זיא םאװ ,גנולמאז
 ־אילביב רעטאוױרפ םקראמ לדױ ןיא דיז טניפעג םאװ גנולמאז יד .קירוצ ראי
 ןכאנ״ — טםײה ,ראלפמעזקע רענעבילבראפ רעקיצנײא רעד רשפא זיא ןוא קעט

 .עקירעיורט א זיא גנולמאז־טײצראי רעד ןופ עטכישעג יד ״טײצראי ןטנעצ

 םנירעליש ןוא רעליש ףניפ ןופ עפורג א .1923 ינױ ןטנצכא םעד םע זיא ןעשעג
 םאד .ןעלפיש דיז קעװא ןענעז עיזאנמיג־לאער רעשידײ רערימאקליװ רעד ןופ
 יד ןשיװצ .ןראװעג ןעקנורטרעד ןענעז ריפ .טרעקעגרעביא ךיז טאה לפיש ענײלק
 ןעװעג טלא לכה־ךם זיא םאװ ,רעקארפ לקצאכ ןענופעג ךיז טאה ענעקנורטרעד

 ,עיזאנמיג־לאער סאלק ןטעביז ןופ רעליש א ,םישדח עכעלטע טימ ראי ןצכע;

 טכאמעג טאה״ ,המדקה ןײז ןיא קראמ לדױ זדנוא טלײצרעד ,״קילגמוא םאד״
 זיא ענעמוקעגמוא יד ןופ קנעדנא רעד .עיזאגמיג רעד ףיוא םשור ןקידלאװג א

 .״קילײה שממ ןעװעג

 טאה לקצאכ .״עיזאנמיג רעד ןופ טעאפ״ רעד ןעװעג זיא רעקארפ לקצאכ
 ראי ײרד יד .ראי ןצײרד ןעװעג טלא םיוק זיא רע ןעװ רעדיל ןבײרש ןביוהעגנא
 טצעועגרעביא ןוא רעדיל ענעגײא ןבירשעג רע טאה טיוט ןקיטײצירפ ןײז זיב
 םירבח עפורג א טאה קילגמוא םעד דאנ טײצראי ןטנעצ םוצ .רעדיל עשיסור

 .רעדיל ענײז ןבעגעגםיורא רעקארפ לקצאכ ןופ

 שיגארט זיא םע זא ,טזײװ םאװ ,גנולמאז־רעדיל עקידריװקרעמ א זיא׳ס
 ,קיזומ ןוא טראװ ראפ ליפעג א טימ ,טעאפ רעלופטנאלאט א ןראװעג ןטינשראפ

 רע •רוחב רעקיראינצרעפ א ןעװעג דאנ זיא רע ןעװ ןזיװעגםיורא טאה רע סאװ
 .עיזעאפ רעשיםור רעשיםאלק רעד ןופ העפשה רעד רעטנוא קראטש ןעװעג זיא

 ןוא ןעניקשופ ןופ תורוש ןטכאלפעגנײרא טײהרעקידלושמוא וליפא טאה רע
 ןטינשעג ךיז ןוא ןאט םענעגײא ןא טאהעג שוריפב טאה רע רעבא ,ןװאטנאמרעל
 .תורוש עטמאצעג עכעלטע ןיא גנומיטש א ןרעטיצםיוא ןאק םאװ ,טעאפ א ףיוא

 טפא ךיז טקעלפטנא סאװ ,ןטםװואבמוא רעד ןופ טרעדיושעגפיוא טרעװ ןעמ
 טאהעג טאה רעקארפ לקצאכ .רעטכיד עלופליפעג־ןיד עגנױ ןופ רעדיל יד ןיא
 ראלק םע טאה רע ןוא טלעװ רעד ןופ קעװא ירפ טעװ רע ,א ,ליפעגראפ אזא
 ןגעװ טדערעג רע טאה גנובײרשאב־ןבעל ןײז ןיא ־רעדיל ענײז ןיא טקירדעגםיוא
 טנרעלעגםיוא ךיז טאה רע זא ,ץיז ןעק .״ץראה קנארק א״ טאה רע זא ,ךיז
 ־םיוראפ טשינ רעבא טאה רע .ףום ןקיטײצירפ א ןופ קנאדעג םעד טימ ןבעל

 .לאפ־קילגמוא ןא ןופ רע טעװ ןבראטש זא ,ןעזעג

 ץלא רע טאה ,געװ־ןבעל ןצרוק א ףיוא ןעמונראפ ךיז טאה רע ליױו ןוא
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 ןײטשט&לג בקע

 ראי ןצפופ וצ וליפא טאה רע .םענאב־טלעװ ןשלגנײ ןײז ןיא ןעמונעגנײרא
 •רעדיל־עביל עפײר־ךעלנײװעגמוא — רעטלע ןײז ראפ — ןוא עסײה ןבירשעג

 — ראה וצ ראה ןוא פאק וצ פאק ןוא

 ו ראג ןוא ,פיל וצ פיל ץיז לאז ןוא
 ץראה ןײמ לאז םע ,טלאװעג באה ךיא

 .געװ רעד ליומ םאד — ןײרא םנײד ןיא

 רע .ןעװעג טלא ראי ןצרעפ םיוק זיא רע ןעװ תורוש יד ןבירשעג טאה רע
 רעד ,קיבראפ זיא דיל ןופ דײלק זיולב״ זא ,ךיז ףיוא טגאזעג טלאמעד ןיוש טאה

 .״ןליװ ןוא ץראה זיא — ךות

 — ךיז וצ טרעטנענרעד יוזא רע טאה טיוט םעד

 ,ךיא ןיב םאד עלעפמעל םאד ןוא

 ו ןגיוא עבירט טימ םאלפ־סםוג
 ,םעטא םרעשעלראפ םעד ־ךיא ריפש

 .ןגיובעגנײא הבצמ יד

 ,רעטרטפעגפא ,רעטרעטאמראפ — ןעמארג טכוזעג טאה רע ,טנאםערעטניא

 ־ליב עלופ ןעגנאפ וצ רעטרעװ טכוז רע .שיטסאלע ,שיטסאלפ ,רעטרעטאלפעצ
 יד ךיא טלאװ טצראהעגוצ״ /׳ײרעלארטש״ ,״טכיל ןופ לפאצעגםיוא״ — רעד

 — טפאשגנױ ןופ הרובג יד ןעגנוזאב ןוא טיוט םעד ןעזעג טאה רע .״ןשטנעמ

 ,טכאנ רעד ןיא ןײרא טײקלעה א ןגארט רימ

 ;ןקערש טשינ ןטײװ ןײק ןענעק זדנוא

 ,םיוראפ ןעײר ערעטנומ ןיא ןעײג רימ

 .ןקעװ םוצ ןריובעג ןענעז רימ

 ןטאש םעד םיורא ךיוא ןפור םאװ ,תורוש עשיבײל־ינאמ עגנױ ןענעז טא ןוא
 — ןעניקשופ ןופ

 םוטש ןוא ליטש ןוא ליטש ןוא אש
 .םורא סײװ ןעײנש ןגיל

 >ײז ףיוא ךיז ןגײל ןטעב

 .ײנש יװ םײװ ןוא ךופ יװ ךיױו
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 סעמנזט עטיירג ףיוא

 ז*ן ,ןעמ טעז רעדיל ערעדנא ןיא ךיוא יוזא הרוש רעטשרע רעד ןיא יװ
 .עיצארעטילא ןופ דוס ןשילאקיזומ םעד טםװועג ןיוש טאה לקצאב רעגנױ רעד

 ײז ןיא ןזאלבעגנײרא ןוא רעדיל־טײהײרפ ןבירשעג ךיוא טאה טעאפ רעגנוי רעד
 — םעטא ןרעגאיצולאװער א

 ןכארבעצ םאװ ןוא טלא זיא׳ם סאװ
 .ןכאנק עםײװ ,םרעפרעק עטלא

 ,ןכארבראפ טנעה ,ןגיוא ןיא קערש
 — ןכארקעצ טםיב םאװ ,טלעװ עטלא

 .ןענערב טסזומ וד

 ועדיל־עביל ןבײרש ןביוהעגנא ירפ ראג ,טגאזעג יװ ,טאה רעקארפ לקצאכ
 ־טײנאב ןוא עקראטש טימ טראפעג ,מעטיר ןקיטפערק א טגאמראפ ןבאה ײז ןוא

 — רעטרעװ עכעלדליב

 ,טרענײטשעגסיוא עלא ןםאג
 .ןטײז ײב זארג ,טקידמעזעג גרעב
 ,לטרעג ,ןטראג א טירט ןוא טירש

 •ןטײװ ןופ טײקיטכיל ןוא םנירג

 ןופ תורוש ןענעז טא ןוא .דיל־עביל א ןופ בײהנא רעשילאקיװמ א זיא סאד
 טלאוו׳כ ןעװ״ — יװ בײהנא ןלעניגירא־ףראש אזא טגאמראפ סאװ ,דיל טיױוצ א
 ענײד ןופ ,ןלאפעג טםורב ןײד וצ ךיא טלאװ ,רעטומ ןײמ וד ןוא דניק א ןעװעג

 — ״ןגיוזעגנא ךיז ןכלימ

 עביל ןײמ טרעמוזעגניירא טלאװ׳כ
 ,ןצראה ןיא ףיט ,ףיט ריד

 ,טולב קיטולב ןײמ ןרעדא ענעדײז ענײד ןיא ןסאגעגגײרא
 .טולב קידוז ,סײה ,קיטולב ןײמ

 ןעװ ,גנורזחרעביא ןופ דום םעד טםוװעג וליפא טאה טעאפ רעגנױ רעד
 םרעקארפ לקצאכ געמ דיל ןשידײ ןופ עטכישעג רעד ןיא .םעטא רעד טפאכראפ׳ם
 טלעװ רעד ןופ קעװא זיא םאװ ,טעאפ א ןופ ןעמאנ א ,ןרעװ טנאמרעד ןעמאנ
 רעד ןיא ןײרא טײקלעה א״ ןגארטעג ןוא ראי ןצכעז ןופ רעטלע ןשיגארט ןיא

 .טראװ ןשידײ םוצ יורטוצ ןפײר ןוא טפאשביל רעגנױ טימ ,״טכאנ
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 ״גנאהראפ א ןא״ סיטלאיא ןנח

 טײקכעלגעמ א דנאבראפ־ןטעיװאם ןיא טםירוט א טיג עכאפע־ןילאטס־ךאג יד
 ןוא רעניװונײא ןא טימ םעומש א ןדניבראפ וצ וליפא ןוא ןגעװאב וצ רעײרפ ךיז
 ענעקארשעגנא ןוא עטנרעלעגםיוא ,עװאבראקס יד וליפא .תױשק ןגערפ םיא
 יד ןיא יװ טפול רעמ לסיב א ךיז ןיא ךיוא ןגאמראפ ,טגירק ןעמ םאװ ,סרעפטנע

 .ןטײצ עטלא
 ־ראפ ןענעז םאװ הנאבראפ־ןטעיװאם ןיא עזײר ןײז ןופ ןציטאנ סיטלאיא

 ןוא ןעגנוטײצ ערעדנא ןצפופ א ןיא ןוא ״רעפמעק״ ןיא ןראװעג טכעלטנפע
 .״גנאהראפ א ןא״ — ןעמאנ ןרעטנוא םעראפכוב ןיא ןענישרעד ןענעז ,ןלאנרושז
 גנאהראפ םעד ןראשוצקעװא ןעגנולעג זיא רבחמ םעד זא ,זײװנא ןא זיא םאד
 עװקםאמ — טעטש עשיטעיװאס יד ןיא ןבעל סאד ןגיוא עדײב טימ ןעז עקאט ןוא
 ־ןטעיװאס ןיא ךוזאב םעד טעמדיװעג ןענעז ןעלטיפאק ןצנײנ הארגנינעל ןוא
 ײרד יד .עשראװ ףיוא קילברעביא ןצרוק א — ײרד עטצעל יד ןוא דנאבראפ

 .גאלוצ רעטכירעגמוא ןימ א ןענעז ןעלטיפאק־םולש
 ןא טגאמראפ רע ,רעלײצרעד עטוג ערעזדנוא ןופ רענײא זיא יטלאיא ןנח
 ענײז טירטםופ ןײגכאנ ןעק ןײלא רבחמ רעד יוזא יװ טסײװ רע .ליטס םענעגײא
 ךיז טרינאפמאקא רע .חסונ ןשיטםירטעלעב םעד ןרעטש טשינ ךאד ןוא ןדלעה
 יד ןיא לאפנײרא רעגולק ןוא רעטוג א ךיז טמוקאב׳ס ןוא ןבײרש תעב ליטש
 ןטוג ןיא םע טכאמ רע .ןלעװאנ ןוא ןעגנולײצרעד ענײז ןופ ןדלעה יד ןופ דײר
 ןעמ ןעװ וליפא ,ךעלטייז עשיטסירטעלעב ענײז ןענעײל וצ םענעגנא זיא׳ם ןוא ןאט
 ־ליש־רעטקאראכ יד ןוא השעמה־רופים םעד ךרוד רעבײרש ןופ לוק םאד טרעה
 רעטכעלש א רבחמ רעד טרעװ טשינ זא לײװ .ןענעק םע ףראד ןעמ .ןעגנורעד
 ,טםירטעלעב א יװ ,יטלאיא .ןראיטקא יד רעבירא טײרש לוק ןײז םאװ ,ראילפוס
 םע טוט רע רעבא ,גיוא ןײק ײז ןופ פא טשינ טזאל ןוא ןדלעה ענײז ךיוא טריפ

 .טנאגעלע ןוא ליטש
 ־אב ןעק רע •טסיצילבופ רעטוג א זיא רע ״דלעמ א ךאנ רעבא טאה יטלאיא
 טאה רע ןעװ ,לאמ גונעג ןזיװאב סע טאה רע ןוא ןינע ןא ןעמענמורא ןוא ןעמענ
 רעשידײ רעזדנוא ןופ רקיע רעד ,טײצ רעזדנוא ןופ קיטאמעלבארפ טלדנאהאב
 ־טעלעב א ןופ ןצאז ענײפ טימ טלרינשעגכרוד דימת זיא קיטםיצילבופ ןײז .טײצ

 .רעקרעמאב ןשיטםיר
 רע — הלעמ א ךאנ םיטלאיא רימ ןקעדטנא ״גנאהראפ א ןא״ ךוב םעד ןיא
 ןעלטיפאק ענײז עקאט טפור ןײלא רע .רעבײרש־שזאטראפער רעטוג א ךיוא זיא
 עכעלרע ןוא עטוג ןענעז ײז .עקאט ײז ןענעז יוזא ןוא ,״ןשזאטראפער ןוא ןציטאנ״
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 ןײטשטאלג בקעי

 םאװ ראפ הבים יד ׳םיוא טזײװ ׳זיא סאד לײװ ׳עכעלרע — גאז׳כ .ןטכיראב
 ךיז טאה רע ראנ יװ ,ןײז־ילכ עשיטסירטעלעב ענײז טזאלעגרעביא טאה יטלאיא
 ־יזיר יװ טםװועג טאה רע .דנאבראפ־ןטעיװאם ןײק עזײר א ףיוא טזאלעגםיורא

 ןטפשמ ןוװרפ ןוא דנאלםור ןײק ,לײװ א ףיוא טסאג א ,ןעמוק וצ זיא׳ס שילאק
 טעװ ןײלא רע רעקינײװ סאװ זא ,ןםאלשאב ראפרעד טאה רע .ןטפשמראפ ןוא
 ןוא ענעעזעג םאד ןזאל טעװ רע רעמ סאװ ןוא ןציטאנ־עזײר ענײז ןריגיריד

 .ןעמוקםיורא סע טעװ רעמאזקריװ ץלא ,ךיז ראפ ןדער טרעהעג
 ־םור־טעיװאם ןײק ןעמוקעג שוריפב זיא יטלאיא זא ,ןבעגוצ זומ ןעמ ןוא
 ןײז טשינ ןוא ןקורדנײא ענײז ןבעגוצרעביא ךעלרע םולשאב םעד טימ דנאל
 ידכ ,ךעלרעטילפ ןא ןבײרש וצ ןםאלשאב טאה רע .ןםולש ןעיצ וצ טלײאעג
 ןעז וצ ןעמוקעגסיוא זיא םיא םאװ ,םאד ןםואימראפ רעדא ןענײשאב וצ טשינ
 וצ ןציטאנ ענײז ןיא טפא טײגרעד טײקכעלרע סיטלאיא .ךוזאב ןצרוק ןײז ךרוד
 טשינ לאז רע ,לברא םײב ךיז טיצ װא דדםכ טײטש רע .ןײלא ךיז טימ טעוד א
 ןלאז ןטקאפ זא ,ליװ רע לײװ ,ןעגנוקרעמאב ןײק ןכאמ טשינ לאז רע ,ליפוצ ודער

 •ןדער
 תמא ןײק אטשינ טלעװ רעד ףיוא זיא׳ם זא ,טוג ץנאג רעבא טסײװ יטלאיא
 עזײר א ןופ טכיראב א ןבײרש וצ םיוא טמוק׳ם זא ,טרפב ,רעבײרש רעוױטקעיבא
 ןיוש א טמוק שטנעמ רעטנעגילעטניא רעדעי ןיהװו ,דנאבראפ־ןטעיװאס ןיא
 גנאהראפ רעטםרעװש רעד •עיצאמראפניא ןוא ןםיװ גונעג טימ רעטײרגעגוצ
 ןיא תודוס עםיורג־וצ ןײק אטשינ ןענעז׳ם ןוא ךעלעטלעפש גונעג טראפ טאה
 רעכיב עשיטנעטיוא גונעג ןענעז׳ם .טרעשאב זדנוא זיא םאװ ,טלעװ רענעפא אזא
 טקעריד ןופ ,עטםקינײװעניא ןופ ײם הנאבראפ־ןטעיװאס ןגעװ ןראװעג ןבירשעג
 ײלרעלא ןוא רעכוזאב ,ןטנעדנאפסעראק עקידנםיורד ןופ ײם ,תונברק ענעטילעג
 רע .ןילאטם יװ רענעטלאהאב אזא טשיג װאשטשורכ זיא וצרעד .רעבײרשאב
 ־עטקאראכ רע .ליומ ןפא ןא טאה רע ןוא טלעװ רעצנאג רעד רעביא םורא טראפ
 ןוא — טראװ א טמענ רע ןעװ לאמ םעדעי דנאבראפ־ןטעיװאם ןיא ךיז טריזיר
 ענעגנודעג ענײז טימ ,ערוטנאװא רענאבוק עטצעל יד .טפא גונעג םע טוט רע
 ־ןטעיװאם ןגעװ ךוב ץנאג א ךיז ראפ זיא ,אקימארג ןוא ןיראז — תודע־ראי

 הנאבראפ
 ךיז טאה רע זא ,ןציטאנ עקיטכיזראפ םיטלאיא ןופ ןעמ טעז ןגעװטםעד ןופ
 ךיז טמוקאב .ןעגנונײמ עטײרגעגוצ רעירפ ןא ,ןעז טלאװעג ןוא חוכ א ןאטעגנא
 ,טעטילארטײנ רעשירעטראפער א ןופ םאמ רעד תמחמ ,ךוב ןיא זײװרעטרע עקאט
 רעבא ,טנאקאב גונעג ןעגעז םאװ ,ןעגנוגנידאב ןוא ןכאז ןופ גנולײצרעדרעביא ןא
 דארג ,םערעטניא ןשירפ א טימ דיז זענעײל סאװ ,ןעלטיפאק אד ךיוא ןענעז׳ם
 ןפאכוצסיורא טשינ — זיא רבחמ רעד טגנערטשעגנא יװ טעז ןעמ לײװ ,ראפרעד

 .טראװ קירעביא ןא טימ ךיז
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 סעמעט עטײרג ףיוא

 ־מאל ןײז וצ ײרטעג ןבײלב וצ םוטעמוא ןיטלאיא טשינ טראפ טגנילעג׳ם
 ןכעלרע םעד רעביא טשינ טריפ׳ס ,תמא .טעטילארטײנ רענעמונעגנא ןופ ענרעט
 םיא ןיא טםירטעלעב רעד רעבא ,ןשינעעשעג ןוא רעדליב עטקרעמאב וצ גנאגוצ
 עכעלפערט ןכאמ ײז ןוא הלשממ יד רעביא לאמ א ןעמענ טסיצילבופ רעד ןוא
 רעד ןגעװ לטיפאק םאד זיא ליפשײב רעטוג א .ןריפסױא וליפא ןוא ןראטנעמאק
 ״עג ןיוש טלאמעד ןבאה םאװ ,רעבײרש עשידײ־שיטעיװאס יד טימ שינעגעגאב
 ןבירשעגנא זיא דאזיפע רעד .״דנאלמײה שיטעװאם״ ןבעגוצםיורא תונכה טכאמ
 ןעמאר יד ןיא ןבײלב וצ ןליװ אזא טימ ,טײקטנראװעג רעקיטכיזראפ אזא טימ
 רעשידײ א יװ ויז טנגעגאב יטלאיא .ןרעדנװואב וצ זיא׳ם זא ,טפאשדנײרפ ןופ
 ־דנעצ טעליוקעגסיוא טשרע טאה׳מ װו ,דנאל ןיא רעבײרש עשידײ טימ רעבײרש
 ןופ הטילפה תיראש א טימ ךיז טנגענאב רע .רעלטסניק־טראװ עשידײ רעקיל
 רעד ףוס עמאם םוצ טצאלפ טראפ רעבא ,רוטארעטיל רעשידײ רעד ןופ לײט א
 יטלאיא .טריפמוירט טײקכעלרע ערעכעה יד ןוא ,טעטילארטײנ ןופ גנערטשנא
 יד זיא דאירעפ־ץנאלג ריא ןיא וליפא זא ,ןלײצרעד ןוא דײר עפראש ןדער זומ
 ־קריװ רעשידײ רעד ןופ ןםירעגפא״ — ןעװעג רוטארעטיל עשיטעיװאם עשידײ
 ־ראד יד טלגיפשעגפא טשינ ןיטולחל ןבאה קרעװ־עזארפ יד״ — זא ,״טײקכעל
 ־פא ןבאה קרעװ יד״ — זא ןוא ״עיםנעמיד זיא׳ם רעכלעװ ןיא טעטילאער עקים
 ,קיטכיר ץנאג טקרעמאב רע .״עטאמארגטילאפ רעד ןופ ןעמעלבארפ טלגיפשעג
 םעד ןבעגעגרעביא ןרוזנעצ עפראש עלא ײב טראפ טאה װאכאלאש א תעב זא
 .״ובאט״ ןעװעג ןעמעלבארפ עישידײ ןענעז ,קישזומ ןשיםור ןופ רעגײטשסנבעל
 .״ערעדנא יװ רעקיטכיזראפ״ ןײז טזומעג ןבאה ,יטלאיא טגאז ,רעבײרש עשידײ
 ןבאה רעבײרש עשידײ יד טשינ ביוא רעװ .רעטציא ךאנ םע ןענעז ײז ןוא
 לאז סאװ ׳אקנעשוטװעי ןשידײ א ךיז ןופ ןבעגםיורא טפראדאב ןוא טגעמעג
 רעשידײ רענעגראװעגוצ רעד ןיא טלמאזעגנא ךיז טאה׳ס סאװ ,ץלא ןעײרשםיוא
 .דנאבראפ־ןטעיװאס ןיא סיורג ךאנ זיא דחפ ־יעשידײ רעד רעבא .רוטארעטיל
 וצ ״טפאשדנײרפ עקיטעמוא״ ןא טריפש רע זא ,קורדסיוא םיטלאיא טלעפעג רימ

 •ןגעלאק עשיטעיװאס יד
 ןא ,לארטײנ ןכאז ןעז וצ ןליװ ןטוג ןטולאםבא ןופ ןטנעמאמ יד טא ןוא
 ־עטניא רעבא ,״גנאהראפ א ןא״ ךוב ןיא טנאםערעטניא ןענעז ,ןעגנומיטשסיוראפ
 ןוא טסירטעלעב רעד ןעװ ,ןעגנוקרעמאב עטפאכעגםיורא יד ךיוא ןענעז טנאםער

 .ןטלאהנײא טשינ רעמ ךיז ןעק טםיצילבופ
 ,ןעמײה עשידײ ןיא ןכוזאב .ןדײ טימ ןשינעגעגאב רימ ןעניפעג ןציטאנ יד ןיא
 ״ענעםעזעגפא״ ענעזעװעג טימ ןשינעפערט ,תוחמש עשימײה עשידײ ײב וליפא
 ןםעומש עקילעפוצ ׳לוש רעד ןיא ךוזאב א ,םעקשטיװעשלאב ןוא םעקיװעשלאב
 ־יזיר ערעײז ןופ ןעגנונעכײצראפ וליפא ןוא ןטסירק ןוא ןדײ טימ ןשינעגעגאב ןוא

 .םישזער ןגעק ןעגנוקרעמאב עשיטנאק

183 



 ןייטשטאלג בקע

 יוזא ןיוש זיא םאװ ,רענלעק ןשידיי א ןופ גנונײמ יד זיא קידנשאררעביא
 ־םולש טשינ טלעפעג םיא זא ,דנאלסור ןיא םזיטימעסיטנא עגונב קידװעריפש
 ...רעײט זיא םאוו ץלא ןופ קזוח טכאמ רע .ןדײ ןופ פא טכאל רע״ לײװ — םכילע
 ־עגמוא רעדנוזאב א ןופ ןעמכילע־םולש ףיוא קילב א זיא סאד .״המשנ רעד ןיא

 .לקניװ ןטכיר
 ־בופ םעד טזאל ,רעבײרש־שזאטראפער רעד ,יטלאיא ןעװ :טגאזעג יװ
 .ןראטנעמאק עלופטרעװ רימ ןעמוקאב ,ןעגנוקרעמאב ןכאמ םיא ןיא טםיציל

 א ןראװעג םלוע םײב זיא עדנאגאפארפ עשיטעיװאם זא ,לשמל ,ןא טזײװ רע
 ־ילער וצ קיטכיר רעײז סע טכײלגראפ רע .טעװעקאילבעגפא טרעװ םאװ ,ןיטור
 ןיא״ .ןכאז ערעדנוזאב ןענעז טפעשעג ןוא עיגילער װו ,רעדנעל־ברעמ יד ןיא עיג

 ־יפא רעד ןשיװצ גנולײטעצ א ןײא זײװכעלםיב ךיז טלעטש דנאלסור־טעיװאס
 .״טײקכעלגעטגאט רעד ןוא טאטש ןופ עיפאזאליפ רעלעיצ

 וצ ףיורא ןקוק״ םאװ ,ןטסינומאק עמורפ ןופ וליפא ןפורסיוא ןרעה רימ
 .״עקירעמא

 גנאל יוזא״ — רעדא ,״ורעפיז םעד זדנוא טיג ןוא ןעניראגאג ךײא טמענ״
 רימ ןלעװ ,זדנוא ײב יװ טדײלקעג רעסעב ןײז ןלעװ ברעמ ןיא ןשטנעמ יד יװ
 ־םילאטיפאק רעד יװ רעסעב זיא םעטסיס רעזדנוא זא ,זײװאב ןײק ןבאה טשינ

 •״רעשיט
 םעד ןגעװ גנורעלקפיוא ןײז טימ יטלאיא זיא ךעלפערט ןוא טכערעג רעײז

 .דנאבראפ־ןטעיװאס ןיא רוםמ
 ־לעזעג א רעכעלקערש ךאנ רעבא זיא ,ךאז עכעלקערש א זיא הריםמ ביוא״
 רעכעלדנעטשראפבלעז רעלאמראנ א ןיא טלדנאװראפ טרעװ הריםמ װו ,טפאש
 לאמ לײט ,רעכעלטינשכרוד ,רעכעלטנרא ןא זיא רוםמ רעד װו ןוא גנונײשרעד

 רע ןוא רעפיט ךאנ יטלאיא טבארג רעטײװ ןוא .״שטנעמ רעכעלדנײרפ וליפא
 :טקרעמאב

 ־עצ וצ ןעגנולעג טשינ זיא םישזער ןשיטעיװאס םעד זא ,ךיז טכאד רימ״
 יד טרא רעײז ףיוא ןלעטשוצקעװא ןוא ןטעטילאיאל עכעלשטנעמ עלא ןרעטש
 טלעטשעג טאה טפאשהבורק־החפשמ יד .טאטש םוצ ןוא םישזער םוצ טפאשײרטעג
 םישזער ןופ ןעיורטםימ רעד זא ,ךעלגעמ זיא׳ם .טיבעג םעד ףיוא דנאטשרעדיװ א
 ןופ אצוי לעופ א (.ג •י — רבחמ ןופ ןכארטשעגרעטנוא) זײװלײט זיא ןדײ יבגל

 .״הריסמ וצ דנאטשרעדיװ ןפראש ןשידײ ןלענאיצידארט םעד
 םעומש א ןרעה זדנוא רע טזאל ,גנונעדרא ןכאמ טמענ טםירטעלעב רעד זא
 ןופ ברעמ ןיא קורדגײא רעד שירפ ןעװעג ךאנ זיא׳ס תעב .ןעיורפ יױוצ ןשיװצ
 ־דנעצ טימ סעבמאב ,דנאלםור־טעיװאם ןיא סעבמאב ענעםירעגפיוא עסיורג יד
 ןגעװ״ — ןעיורפ ײװצ ןשיװצ סעומש א טרעהעג יטלאיא טאה ,ןענאטאגעמ רעקיל

 .״האיצמ א ,טוג ןוא קיליב ,ךעלכיש ענײש ,ךעלכיש־רעדניק ראפ א
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 םעמעט עטײרג ףיוא

 םאד רעבא ׳םײנ ןײק טשינ ןקעדטנא עשראװ ןגעװ ןעלטיפאק ײװצ יד
 לאירעטאמ א ןבעג זדנוא געמ /׳אנינאי״ — ךוב ןיא עטצעל סאד ׳לטיפאק עטירד
 םוש ןא ׳טושפ טאה םאװ ׳תקידצ עכעלטםירק א זיא אגינאי .ןטכארטוצכאג ףיוא
 ^ןשידײ טעװעטארעג ןוא ןבעל םאד טלעטשעגנײא ׳םעיפאזאליפ ןא ןוא ןצנוק
 ׳יורפ יד טא רעבא .םיחצור עשטײד יד ןופ רעדניק ערעײז ןטלאהאב ןוא תוחפשמ
 סיורג ןיא טבעל ,״ןטנעילק״ עטעװעטארעג עריא ךאנ םױה דע ךאנ טקנעב םאװ
 ןבאה ׳םנבעל ערעײז ןעקנאדראפ וצ ריא ןבאה םאװ ׳ןדײ עטסײמ יד ןוא תוקחד
 ןטראג א ןעמ טצנאלפ םילשורי ןיא ״םשו די״ ןופ טײװ טשינ .ןםעגראפ ריא ןא
 יוזא ןעװעג ןענעז סאװ ׳םיקידצ עכעלטםירק עכעלטע יד דובכ פא טיג ןעמ ןוא
 טבעל ׳עגארפ טאטשראפ רעװעשראװ רעד ןיא רעבא .לאצ ןיא קינײװ־רעטיב
 ־ױנ ןײא זיולב ןוא החפשמ ריא טימ אנינאי עקידעבעל א ךיז טעשטומ ןוא
 טאהעג יטלאיא טאה םיא קנאד א ןוא ריא ןיא טנאמרעד ךיז טאה דײ רעקראי
 ריא לאז ״טניאשזד״ רעד זא ׳ןלעופסיוא ןוא ןײז וצ לדתשמ ךיז טײהנגעלעג יד

 .עמום עכעלשדוח ענעדײשאב א ןבעג
 וליפא — ףום א וצ טײגרעד ךאז עדעי״ ;ןענעז ךוב ןיא רעטרעװ עטצעל יד
 ־בא גונעג ןעװעג ןענעז ןעגנוטכאבאאב ענײמ יצ ׳טשינ םײװ׳כ .ןעגנובײרשאב־עזײר
 רימ זיא׳ם יצ ׳טשינ םײװ׳כ ;ךעלטנרא ןײז וצ טעראטסעג ךיז באה׳כ שטאכ ׳וױטקעי
 ןיב ךאז ןײא ןיא רעבא .רענעײל םעד ןקורדנײא ענײמ ןבעגוצרעביא ןעגנולעג
 ראפרעד ןוא — ךאז עםיורג א זיא ןאנינאי ראפ עיםנעפ ענײלק יד זא ׳רעביז ךיא

 .״העיםנ יד טניולעג ךיז טאה ןײלא
 ־קנאדמוא יד לײװ ׳העיסנ יד טניולעג יאדװא ןאנינאי בילוצ ךיז טאה׳ם ׳אי
 ראפ ףליה ןטעבעג ךעלגנידדוצ טשינ וליפא טאה םאװ ׳ןיטםירק אזא וצ טײקראב
 .ןרעװ טקיטײזאב טזומעג טאה םאװ ׳קעלפ א ןעװעג זיא ׳החפשמ ריא ראפ ןוא ךיז
 א ןא״ םיטלאיא ןנח ןופ רענעײל רעד ביוא זא ׳ןבעגוצ ךאנ ףראד ןעמ רעבא
 ,״ןשזאטראפער ןוא ןציטאנ״ זיולב ןטראװרעד ןוא ךוב םוצ ןײגוצ טעװ ״גנאהראפ
 ־ראפער זיולב יװ רעמ זיא ךוב םאד לײװ ׳טשאררעביא םענעגנא ןײז רע טעװ
 ׳דנאבראפ־ןטעיװאם ןיא עזײר רעצרוק א ןופ ןעגנובײרשאב ןענעז סאד .ןשזאט
 עשיטםיצילבופ ׳עכעלכאז טימ טרעפעפאב ןוא גיוא טינעג א טימ טפאכעגפיוא
 סאװ ׳רעכוזאב א ןופ קורדנײא םעד שוריפב טכאמ ךוב םאד ןוא ;ןעגנוקרעמאב

 .״ךעלטנרא ןײז וצ טעראטםעג ךיז״ טאה
11.1.63 
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 ״חצנל רומשל״ סעובלג עושוהי

 רענעעזעגנא ןוא רעלײצרעד ,טםײיסע רעשידײ־שיערבעה רעטנאקאב רעד
 ,טלא ראי 45 ןצנאג ןיא ,ןאמרעגנױ א ראג ךאנ זיא ,עובלג עושוהי ,טםיצילבופ
 סאד .סעמרוט עשיטעיװאם ןיא ״טלײװראפ״ רע טאה ןבעל ןײז ןופ ראי ןביז רעבא
 סעמרוט יד ןיא ןעגנערבראפ ןײז ןוא ״ראי עטעפ״ ןביז עקיטכיר יד ןעװעג ןענעז
 ןפאש ײז ןופ ןוא ןקורדנײא ןפאכוצנײרא קעװצ ןטימ ןעװעג טשינ רעכיז זיא
 רע םאװ ,״חצנל רומשל״ ךוב סאד רעבא .לאירעטאמ ןשיפארגאיב־שירעלטסגיק
 ןופ םנײא זיא (ביבא־לת ,״הדסמ״ תאצוה) ןבעגעגסיורא קירוצ גנאל טשינ טאה
 ןכעלפעשםיואמוא ןקיזאד םעד ףיוא םארטש־רעכיב םעד ןופ רעכיב עטםעב יד
 ןימ רעד לײװ ,ךיוא ײז ןעמ טגנילש ,ןבירשעג טכעלש ןענעז ײז ןעװ וליפא .טיבעג
 ןענעקאב ךיז רעםעב ץלא ליװ רע ,טשינ ץילא ךאנ ךיז ןעק ,סיוא טזײװ ,שטנעמ
 ,רעלײטוצ־םירוסי רעד טרעװ רע ןעװ ,ןעשעג ןעק םיא טימ םאװ ,ןײלא ךיז טימ
 ־עגנגעקטנא עדײב יד ןופ ,טײגרעד ןעמ ןעװ •רעגארטרעביא־םירוםי רעד רעדא
 רעזדנוא ןיא ןעגנאגרעד זיא ןעמ יװ ,ןעמערטסקע עטםדליװ יד וצ ,ןעלקניװ עטצעז
 עטקעלפטנא ענעגײא ענײז ןופ טרעטיצרעד ץילא שטנעמ ןימ רעד טרעװ ,רוד

 .ןרעװ טלדנאװראפ ןעק רע םאװ ןיא ןוא ןאט ץלא ןעק רע םאװ ,ןטײקכעלגעמ
 .ריגײנ ןטקיטעזעגמוא ןא טימ שממ רעכיב רעגײטש יד ןעמ טנעײל ראפרעד
 םעד ןופ ראנ ׳טײהשטנעמ רעד ןופ טשינ — עטכישעג יד ןענעײל ליװ ןעמ
 ־ינײפ ןוא טםידאם ןוא חצור םוצ סיוא טםקאװ סע יװ ,טײקכעלשטנעמ סשטנעמ
 ןענעק וצ ידכ ,ןײא טפמורש טײקכעלשטנעמ עקיבלעז יד יװ ןוא ,טאמאטױא־רעק
 ־מוא עכלעזא ײב ךעלגעמ זיא םאװ ,גאטײװ םומינימ םעד טימ ,פעלק יד ןפאכ
 ,טסײג לסיב סאד ןײלא ךיז ראפ ,קיטײנ זיא׳ם ביוא ,ןטלאהאב וצ ידכ ,ןדנעטש
 םע װו ,םוהת א ןיא ,טכיל לםיב ץילק א *םינפ ענעגראבראפ עכעלנע־טאג סאד

 .רעזײלסיוא רעכעלדײמראפמוא רעד טפא זיא טיוט רעד זא ,ךיז טכאד
 ״דנאבראפ־ןטעיװאם ןיא טנאטסערא ןא ןופ ןעלטיפאק״ םעובלג עושוהי
 ןא ןבירשעג ןענעז ײז .הגרדמ רעשירעלטסניק רעכיוה א ןופ ןעלטיפאק ןענעז
 ןטכײל א טימ ,טרעקראפ ראנ ,ןײלא ךיז ףױא תונמחר ןוא טעטילאטנעמיטנעס
 ־יגראפ׳ם — גנוקיטיגראפ ןופ טנעמעלע ןא םיא ןיא ןאראפ זיא׳ס סאװ ,ראמוה
 רעד •םירוםי עקיטנורגפא עלא יד ראפ רענעײל םעד יא ,רעבײרש םעד יא טקיט
 ־עטגיא רעד ,ןטבעלעגרעביא ןוא ןטלײצרעד םעד רעביא לכײמש רעטריזיליוױצ
 .עיצאםנעפמאק יד זיא ןשינעעשעג יד ןופ זילאנא רעשירעלטסניק ןוא רעטגעגיל
 ,ןעלמיה יד וצ טשינ טריטסעטארפ ןוא טשינ טמעראיל ״חצנל רומשל״ — ךוב םאד
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 םעמעט עטיירג ףיוא

 ןשיטעיװאס םענעסעזעגםיוא־לופ א ןגעק ןריטסעטארפ וצ ךײש אד זיא סאװ לײװ
 סאװ ,ןעשעג זיא םאװ ,םעד טימ ןעמ טוט סאװ ,זיא ךוב ןיא רקיע רעד .״קארס״
 ןופ ןראמשאק עטבעלעגכרוד ענעי וצ קירוצ טנאפש ןעמ ןעװ ןופרעד ןעמ טכאמ

 .םורד ןקידנעגערב ןיא ןוא ןופצ םענעריורפעג ןיא םעמרוט

 טאה רע לײװ ,ןוקית א ןבעגעג ןראי ענעםעזראפ ןביז יד טאה עובלג עושוהי
 ןעגעק ןעגנורעלקפיוא ןײק םגה .םעטא ןלאםרעוױגוא ןא טימ ךוב א ןבעג זדנוא
 ־ורב יוזא טזומעג טאה עיצולאװער־רעבאטקא יד סאװ ראפ ןכאמ רעגילק טשיג
 ,רעשרעהנײלא ןלאטורב ןײא ןופ ןליװ ןעמאזיורג םעד ךרוד ,ןרעװ טריזילאט

 ןוא רעקיטכיל לסיב א טרעװ׳ם זא ,״חצנל רומשל״ קידנענעײל ,טראפ ךיז טכאד
 ־םעראװ א ןבעגעג זדנוא טאה עובלג עושוהי לײװ ,ראפרעד ץלא ןוא ,רעראלק
 ־עלטםניק יד ןוא שיטםירטעלעב ןבײרש וצ ןעגנולעג זיא םיא .ךוב ךעלשטנעמ
 ןטכיולאב טאה םע ראנ ,לאירעטאמ ןקידעבעל םעד טשרעהאב טשינ טאה טײקשיר
 רעד .סעומש םענײפ ןוא ןטנעצקא־טכיל ןשינעעשעג יד ןבעגעג ,ןעמיוז יד םורא
 ךוב עשיערבעה םאד ןוא ןעמעלא ראפ שטנעמ רעד ןראװעג זיא ךיז טימ שטנעמ
 טנעײלעג טײרב טפראדאב טלאװ םאװ ,קרעװ א ןראװעג זיא ״חצנל רומשל״

 .חצגל רומשל — ידכ עקאט ,תונושל ךם א ףיוא ןרעװ טצעזעגרעביא ןוא ןרעװ

 טםאפעגוצ ןוא ךוב ןראפ שיטםירעטקאראכ זיא ״חצנל רומשל״ ןעמאנ רעד
 ,טגאזעג רעםעב ,גנושראפםיוא יד טריפ עד־עװ־אק־ןע יד ןעװ .ךוב ןופ ןאט םוצ

 יד ןסקאװ ,טנעה יד ןיא ריא וצ ןײרא טלאפ סאװ ,גילפ רעד ןופ עיצוקעזקע יד
 ןעװעג טלאװ ץלא יװ ,טסנרע ןקםעטארג א טימ ןלאװשעג ןרעװ ןוא ןלאקאטארפ
 רעצנאג א ןופרעד טרעװ׳ם זא ,ךיז טסקאװעצ עידעמאק־יגארט יד .רשיו רשכ
 ־עג עלא יד .גנוכערבעצ־ןשטנעמ ןוא עיציזיװקניא ,גנאװצ ,םירקש ןופ גראב
 עליה רעד ףיוא ןוא לעפטראפ א ןיא טגײלעגנײרא ןרעװ ןלאקאטארפ ענעלאװש
 ןוא עטרענגילראפ עקיזאד יד ״י קיבײא ןטיהפא״ — גנונעראװ יד ןבירשעגנא זיא
 ןעמ .תמא רעקיבײא סטנאטםערא םעד טרעװ גנושראפסיוא עטסערפעגםיוא
 ןעמ ןוא טײקכעלנעזרעפ ןײז טשימעצ ןעמ ,ןעמאנ ןתמא ןײז וליפא טלפײװצאב

 .לעפטראפ א ןיא םיא טבארגאב

 ־רעטאפ רעײז טנאטסערא ןטימ םיוא ךיז טהנעט רעשראפסיוא־רעביוא רעד
 ןוא לײטרוא רעטמיטשאבסיוראפ רעד ןיטולחל טשינ טריםערעטניא םיא ,ךעל
 ,סע זומ ןעמ ,טײקשיראנ א זיא םאד .ןציזפא ראי עכעלטע יד ןופ ןימרעט רעד

 ליװ יז ,טשינ טפארטשאב טכאמ עשיטעיװאס יד לײװ ,ןעמוקפא ,ךיז טײטשראפ
 םעד טנאםערעטניא ,ןכל ,זיא .טײל א םיא ןופ ןכאמ ,ןשטנעמ םעד ןעיוברעביא
 ןאט טעװ (עובלג לאפ םעד ןיא) טנאטסערא ןײז סאװ ,זיולב רעשראפםיוא־רעביוא
 יצ .רעגאל־טעברא ןקםטנאטסערא ןופ ןוא עמרוט ןופ םיורא טעװ רע יװ םעד ךאנ
 רעדיװ טעװ רע רעדא ,ןלאעדיא עשיטסיגומאק טימ ״שטנעמ א״ ןרעװ רע טעװ

 .עמרוט וצ עמרוט ןופ ןרעדנאװ ןוא ןאטפא סעפע
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 ןייטשטאלג בקעי

 ןוא גנוקינײפ רעד ןופ לײט א זיא סעיצוקעזקע יד רעביא טײקכעלרעטאפ יד
 םעד ןשטנעמטנא וצ יװ ,עידעמאק רעטנרעלעגסיוא רעשיטירקאפיה רעד ןופ
 ןײז טימ טקרעמאב עובלג .קלאפ ןופ אגוש ןראפ טכארטאב טרעװ םאװ ,שטנעמ
 םנעםביא ןעילטנא טאה עיצולאװער יד זא ,טעטינאברוא רעשיטסירעטקאראכ
 ךוב ןופ ןעמאנ רעד .טײקיטשינ קיטש א טכאמעג ןופרעד ןוא ״קלאפ ןופ אנוש•,
 סאװ ,ןםעגראפ טשינ ראט ןעמ זא ,גנונעראװ א ױו שילאבמים ךיוא ראפרעד זיא

 .רעדורב ןײז וצ ןאט ןעק שטנעמ רעטײרפאב
 רעשיטסינױצ רעד ןיא וױטקא ןעװעג זיא רע .רעקםניפ א זיא עובלג עושוהי
 ןופ טעטימאק־לארטנעצ ןופ דילגטימ א ןעװעג זיא רע ןוא גנוגעװאב־טנגױ
 ־טנא םיא זיא טײהנעגנאגראפ עשיטםינױצ יד טא .ןליופ ןיא ״ינױצה רעונה״

 רע יװ םעד ךאנ ,ןראװעג טפשמראפ לאמ ןטײװצ םוצ זיא רע ןעװ ,ןעמוקעגנגעק
 ןופ רעטײװ ,ןופצ ןטםטײװ םעד ןיא ראי ײװצ ןםעזעגפא לאמ ןײא ןיוש זיא
 ןראװעג טקידענגאב רע זיא טלאמעד .ןרופש עכעלשטנעמ ןוא טירט עכעלשטנעמ
 ןא ןבילקעג טאה םאװ ,רעטילימ ןשיליופ םוצ ןלעטש ךיז ןראפעג זיא רע ןוא
 יװ טלספעג רעבא םיא טאה ןעמ .ןרעלטיה ןגעק דנאבראפ־ןטעיװאס ןיא ײמרא
 .אנוש ןגעק רעפמעקטימ א יװ וליפא טר־קארבסיוא םיא ןבאה ןקאילאפ יד .דײ א

 לסיב א םיא ןענעז םירביא ענעריורפראפ יד ןעװ ,םורד ןעמעראװ םעד ןיא
 טקישראפ ,ןראװעג טריטסערא רעדיװ רע זיא ,אטא־אמלא ןיא ,ןעגנאגעגפיוא
 ־ראפ טאה רע יװ םעד ךאנ טשרע רעבא ,רעגאל־ענשזראטאק א ןיא ןראװעג
 ,טכאנ ןטימ ןיא ,ןראװעג טריפעג ןוא ,לעצ רעמאזנײא ןא ןיא םישדח טכארב

 ־אב וצ ,גנושראפסיוא רעד וצ ןעהעש ײלרעלא ןיא ׳ירפ רעד ןיא ,גאט ןטימ ןיא
 רעטלושעגסיוא ןא ,ןיגושטיפ — לרוג ןײז טימ םיגפ לא םינפ ךיז ןענעגעג
 ןופ עמאג עצנאג יד ,ןצנוק עלא טנעקעג טאה םאװ ,ראטיזיװקניא־עדעװאקנע
 ענעסאלעגםיוא ןוא עדליװ טימ ,טײקסטוג רעטכאמעג טימ דײר טימ ןקינײפ

 .ןזאלפארא טשינ יז ןוא טסיופ א ןבײה טימ ,ןעײרעלדיז עשיסור
 ־סיוא םעד טימ םעיצאטנארפגאק יד ןענעז ךוב ןיא ןעלטיפאק עטסנעש יד
 ןוא השירדו הריקח רעקיזאד רעד ןעלטיפאק עכעלטע פא טיג עובלג .רעשראפ
 גאלאיד םעד טריצודארפער רע .ןבעגפא טימרעד ךיז לאז רע ןעװעג טרעװ זיא׳ס
 ןגארטעגרעבירא טקעריד ראמשאק א זיא׳ם .ןברק ןײז ןגעקטנא רבח ןטײרפאב ןופ
 ־יקםװעיאטםאד רעד טימ ךיז טצונאב רעשראפסיוא רעד .ןיקסװעיאטסאד ןופ

 .ןקעװצ ערעײנ ראפ קינכעט
 עקיזאד יד זיא םאװ וצ ,ןגערפ ןוא דלאװעג ןעײרש ןעמ ןעק ליװ ןעמ זא
 ןראי עטשרע יד ןיא טאה עיצולאװער יד ,טוג זןעװעג קיטײנ גנוריזילאטורב
 טכאמ׳ם זא ,ןסייהעג טאה׳ס ןוא ,םיאנוש ןופ טלגנירעגמורא זיא יז זא ,ןטלאהעג
 טעװ ןעמ יבא ,ןרעװ ןטארטעצ ןלעװ תונברק עקידלושמוא רעטנזױט ביוא טשינ
 זיא טײקיטכערעג עשימודם יד טא זא ,ןעמוגעגנא .״קלאפ ןופ אנוש ןײא״ ןפאכ
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 ןיא ,ןטכארטםױא טנעקעג טאה עיצולאװער יד סאװ ,עטסעב עמאס םאד ןעװעג
 ־רעםױא ןוא עכעלרעניא ןגעק טצישעג דיז טאה יז ןעװ ,ןראי עטשרע יד ןופ ךשמ

 .טײקיטכערעג רעגײטש אזא טימ םיאנוש עכעל

 ראפ ןוא זןראי רעקילדנעצ ןטלאהנא טפראדאב םע טאה םאוו ראפ רעבא
 ־אטורב אזא טימ ןוא רקש ןטרױױטלוק אזא טימ ,טײקשידאטעמ אזא טימ םאװ
 ןײז סאװ ,שטנעמ־רבח םעד ןכערבעצ וצ טנכערעגםיוא ןעװעג זיא םאװ ,טעטיל
 רעשיטםינױצ רעגגױ ןיא רעדא ,ץענערג א ןענעבנג ןיא ןענאטשאב זיא דניז

 ? ןלױפ ןיא טעטיוױטקא

 ,״חצנל רומשל״ ךוב םעד ןיא טרעפטנעראפ טשינ ןרעװ ןםאװראפ עלא יד

 ענעבירשאב יד רעבא .רעפטנע ןקיטכיר םעד ןבעג טשיג ןעק רענײק ליױו
 יד .םאאכ ןקידמונהיג א ןיא גנונעדרא עשירעלטםניק ןײרא ןעגנערב ןדאזיפע
 עכעלשטנעמ עטרעוױלגראפ יד ןוא טרירעמונ ןרעװ םונהיג םוצ ןריט ןוא ןרעיוט

 .רעכעלגעװאב ןרעװ תומשנ

 עשיטאמארד יד •ךוב גולק ןוא קיטכיל א ןבירשעגנא טאה עובלג עושוהי
 ןײרא טשינ ךיז ןדײנש ײז ןוא ףראש ןענעז ןעגנוקרעמאב עקיטײז יד ״סדײסא״
 סנאלאב ״חצנל רומשל״ ןיא ואראפ .קרעװ סאד טשיג ןרעטשעצ ײז .טלאהניא ןיא
 וצ עובלג טאה טקנופדנאטש ןשיטקארפ־ןײר א ןופ :םעפע ךאנ .רשיה־לכש ןוא

 ןופ ןברק א יװ ,ןדאזיפע עשיפארגאיב עכעלנעזרעפ ענײז טימ טראװעג גנאל
 ־נא טײצ רעד ךרוד ןיוש ןענעז רעכיב רעטרעדנוה .ץיטסוי רעשיטעיװאס רעד
 גנובײרשאב יד טאה עובלג רעבא .עמעט רעקיזאד רעד םורא ןראװעג ןבירשעג
 ךאנ ײז טאה רע ראנ ,זײא ףיוא טגײלעגקעװא טשיג ״ראי עטעפ ןביז״ ענײז ןופ

 .טמעראװעגסױא ןוא טמעראװעגנא רעמ

 טימ ןוא דײר טימ ,םישעמ ערעײז טימ ,ןשטנעמ טימ לופ זיא קרעװ סאד
 עכעלבײרשאבמוא םרבחמ םעד טלקגיפ םעלא םעד רעביא ןוא ,ןעגנומיטש ערעײז
 .ןײלא ךיז טימ ןוא ךיז וצ ןעגנוקרעמאב ענײז ןופ ליפשעג רעד ,טײקמאזנײא

 .ךוב שיריל א ךיוא ראפרעד זיא׳ס

 טאה רע ןוא ןענאטשעגפא טשינ רעבא זיא ןעובלג ןיא טםילאנרושז רעד
 ־םערא ,עיצאמראפניא עקיטכיװ ךם א ״חצנל רומשל״ ןײז ןיא טםערפעגנײרא

 ןופ ראנ טשינ לאמ טפא טפאשקנעב יד ןוא ,תומולח ,ןטיז ,ראלקלאפ ןקסטנאט
 .גילפ א ןופ םושז םוצ ,טנוה א ןופ ןליב םוצ ראנ ,שטנעמ וצ שטגעמ

 .שטנעמ ןופ גנוריזילאטורב עכיג יד גנוניוטשרעד טימ ןבירשאב טרעװ׳ס

 ־וצםױא יוזא יװ ךראמ ןטנעגילעטניא םעד ןצונ דלאב ןא ןבײה ןטנעגילעטניא יד
 ־רבח א ןופ ןובשח ןפיוא ,פוז רעלעט א רעדא ,טיורב לקיטש א ןעלדניװש
 רעבא ,ליומ ןיא זעק ןטימ ארק יד טכוז ןעמ ןוא ןםקופ ןרעװ עלא .טנאטםערא

 .סקופ א יװ ערטיכ ךיוא ןיוש זיא ןײלא ארק יד

 םװאלירק ןראװעג טריזארפאראפ טײצ רענעי ןיא זיא םע יװ טלײצרעד עובלג
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 ןײטשטאלג בקעי

 טבײה ןוא ןעיצנא ךיז טזאל ארק יד ןעװ ,ארק יד טעפנח סאװ ,םקופ ןגעװ לבאפ
 שרעדנא זיא לבאפ יד •ליומ ןופ זעק ייקיטש סאד םיורא ריא טלאפ ,ןעגניז ןא
 לקיטש סאד ןסאלעג סיורא טמענ ארק יד .ןטײצ סנילאטס ןיא ןראװעג טקידנעראפ
 ןענעז׳ם ,םקופ רבח ־טגאז ןוא ןרעדעפ יד ןשיװצ םע טלאהאב ,ליומ ןופ זעק

 .ײר ןיא ײטש ,זעק טסליװ .ןטײצ סװאלירק טשינ טנײה

 ־םערא ענעזעװעג טימ ןםעומש ,ךעלטרעװכײלג עשיטםירעטקאראכ ,ךעלטרעװ
 ־אפ ,לארשי רבק וצ ןעמוק ןופ שטאכ ןעמולח ןא ןבײה סאװ ,ןטסינומאק עטריט
 עצנאג א — ןטנאטסערא עשידײ םירבח ןגעק שיטימעםיטנא ךיז ןזאלב םאװ ,ןקאיל

 ןיא ןײא ךיז טדײנש ץלא ןוא .״חצנל רומשל״ ךוב ןיא ןבירשאב טרעװ טלעװ
 .שיערבעה סעובלג ןופ םעט ״ןשידײ״ ןקידװעגח םעד קנאד א ןורכז

 ןמלז .עגאלפיוא רעטײװצ א ײב ןרעװ טכירראפ ױראד םאװ ,זײרג ןײא ןאראפ
 זיא׳ס .ןוז ןײז טשינ ןוא רעדורב םנעזײר םהרבא ןעװעג ,ןםײװ עלא יװ ,זיא ןעזײר
 ןעזראפ רענײלק א זיא םאד רעבא .תועט אזא ןכאמ לאז עובלג זא ,רעדנװו א

 .ךוב ןופ טײקשיטנעטיוא רעד ןגעקטנא
 טעברא רענשזראטאק רעד ןטימ ןיא ,ןדײ ערעײט ךוב ןופ סיורא ןטכײל׳ם
 םעד ראפ ןגעװ טדײגש ןעמ ןוא רעמײב טקאה ןעמ װו ,דלאװ ןקידנופצ ןיא
 יװ רעמ טשינ ךאד ןענעז ןטנאטםערא עלא יד .דנאבראפ־ןטעיװאס ןופ קערטשםיוא
 ןיא .דײרםיוא ןא ןענעז םנכערבראפ עטשרמולכ ערעײז .טכעגק עטפענדיקעג
 םאװ ,רחום־דלאװ רענעזעװעג א ,דײ א םורא ךיז טײרד טפאשטכענק רעד ןטימ
 א ןוא ;,דחיצר זיא׳ם זא ,טגאז ןוא םיוב םענעלאפעג ןדעי ףיוא תונמחר טאה
 ןוא ,ןוז רעקידנעײגפיוא רעד ןגעקטנא ,חרזמ םוצ ךיז טלעטש דײ רעטיױוצ
 הרשע־הנומש ןיא טרעוױלגראפ ״שיגעטארטם״ רע טבײלב רעמײב יד קידנקאה

 .חוכ ןײז טשינ ןבאה סאװ ,ןדײ יד הליפת ןײז טימ איצומ זיא ןוא

 טימ סעומש א ןיא .חוכ םענעגראבראפ א טאהעג טראפ טאה עובלג רעבא
 רע זא ׳טסינומאק רעד םיא טגאז ,טסינומאק רענעזעװעג א ,טנאטסערא ןשידײ א
 ןראפ ןעלנא םעד ןריולראפ טאה רע .ןראוועג טגיזאב זיא ןוא ןעזעג ,ןעמוקעג זיא
 יד ןכארבעצ ראנ טשינ ןוא בורג א ןיא ןראװעג ןפראװעגנײרא זיא רע ,ןבעל

 .המשנ יד ראנ ,םירביא
 ־אס א יװ זיא רע ךיוא םאװ ,ןענאטשעגײב ןעובלג זיא ,דײ םענעי יװ רעבא
 ,חרזמ םוצ םינפ ןטימ — ״הרשע־הנומש״ ןענאטשעג דימת טנאטסערא רעשיטעיװ

 •חצנל — ןלײצרעד ץלא סע ןעק ןוא רעטציא זיא רע װו

19.7.63 
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 עיצאדיװקיל עמאנאטױא יד

 וצ טרעהעג טאה דארלעםקא קילעז רעטכיד רעשידײ רעשיטעיװאם רעד
 רעקיםײרד יד ןיא ןוא רעקיצנאװצ יד ןיא טאה םאװ ׳עפורג רעקסנימ רעד
 רעטםנעעזעגנא ריא .טפאשעטאבעלאב עשירארעטיל ערעדנוזאב א טריפעג ןראי
 ןעװעג עפורג רעד זיא ןיורק אזא טימ ןוא קיראכ יזיא ןעװעג זיא רעטכיד
 ןגעקטנא ויז ןםיורג וצ ןוא עימאנאטיוא עשירארעטיל ריא ןריפ וצ רעגנירג
 ־סײװ עקיזאד יד ןעװ טרפב .רעװעיק ןוא רעװקסאמ יד — סעפורג ערעדנא יד
 — רקיע רעד ןוא ןטעאפ ערעדנא לאצ א טאהעג ךאנ טאה עפורג עשידנעלסור

 חםונ ןשיראטעלארפ ןקידנסײמש ןוא ןפראש א טלקיװטנא ןבאה םאװ ,סרעקיטירק
 .קיטירק רעד ןיא

 זיא 1938 םורא .ןפלאהעג פאנק חםוג רעקיזאד רעד ײז טאה ןםײװ רימ יװ
 ךיוא זענעז םרעקיטירק יד ןוא ,קיראכ — ןיורק יד ןראװעג ןסאשעגפארא
 עטםכעה יד ףיוא ןםירעג ךיז ןבאה ײז שטאכ ,ןראװעג טרידיװקיל זיױוכעלסיב
 טכוזעג רדסכ ןוא טײקשירענאיצולאװער עטםקידמערוטש יד ןרעדאפ וצ רענעט
 טײצ א ךיוא טאה עפורג רעד וצ •טײקכעלרעגריבנײלק ןופ ןרופש ענעטלאהאב
 ןעגנאגעגםיוא רעדא ,ןראװעג טכארבעגמוא ךיוא זיא רע ןוא ,קאבלוק טרעהעג

 .עמרוט א ןיא

 םנילאטם יװ ,רעירפ ךס א ןעמוקעג זיא עפורג רעקסנימ רעד ןופ ףוס רעד
 א זיא ןײלא סאד ןוא ,רעלטסניק־טראװ עשידײ ןופ עיצאדיװקיל־ןםאמ
 ןעװעג .ןראװעג טשראפעגסיוא גונעג טשינ לאמ ןײק זיא םאװ ,טקאפ רעשיגארט
 רערעטיב רעד ןוא םרעײרש עשיטאירטאפ־שיטעיװאס עטםײה יד עפורג רעד ןיא
 ־איצאנ ןוא םזיקצארט ראפ ןדאװעג ײז ןענעז ןםאשרעד זא ,ןעװעג זיא ףוס
 רעכיג אזא ןעמוקעג זיא עפורג רעקםנימ דעד ףיוא סאװ סע טמוק יװ .םזילאנ
 ערעדנוזאב ,רעכיבלמאז ,ןלאונרושז טימ ןאטעג ילב א טאה יז יװ םעד ךאנ ,ףוס
 עקאט ןענעז םאװ ,םעיטאמאטסערכ ,קיטירק ,גנושראפ־ךארפש עשידײ ,רעכיב
 ? ןטעטיסרעװינוא עשידײ וליפא ןוא סעלוש עשידײ ןיא ןראװעג טצונאב טײרב

 רעד ןיא טפאשנטמאאב ןײז ראפ זײרפ םעד טלאצאב עקאט טאה קיראכ ביוא
 טרידיװקיל רעדנוזאב ערעדנא יד ןענעז ,טפאשרעריפ־הכולמ רעשיםורםײװ
 רעד ףיוא זיא סאװ ראפ ׳הישק יד טבײלב .״םיאטח״ ענעגײא ראפ ןראװעג

 ?קילב רעכעלרעדרעמ םנילאטם ןלאפעג רעירפ עפורג רעקםנימ

 רעקסנימ רעד ןיא עטםנעעזעגנא יד ןופ ןעװעג זיא דארלעסקא קילעז
 ךאנ ,עיציזאפ ןופ ײר רעד ןיא ןטײװצ םעד טלעטשעג םיא טאה׳מ ,עפורג
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 םיא טאה׳מ רעבא ׳ץרא־ךרד סיורג טאהעג ןעמ טאה ןקאבלוק ראפ .ןקיראכ
 רעטכיד ןטלקיװטנא־ךיוה ןיוש א ראפ ׳םענעמוקעגוצ א ראפ טכארטאב טראפ

 •ענליװ ןופ רעקיטראפ א ןעמוקעג זיא םאװ
 ןוא קםנימ ןיא ןםקאװעגםיוא .ירפ עשיםורםײװ א ןעװעג זיא דארלעםקא
 ־רעביא ןעװעג טרעשאב זיא םיא .טירט עטשרע ענײז טלעטשעג רע טאה טראר
 רעטײװצ רעד ןופ ראי עטשרע סאד ןבעלרעד וליפא ןוא םירבח ענײז ןבעלוצ
 ־ןםאמ רעד ףיוא טראװרעד טשינ ךיז טאה רע ךיוא דעבא ׳המחלמ־טלעװ
 ןעמ יװ ,1941 ףום טכארבעגמוא ןעמ טאה םיא ,1952 ןופ עיצאדיװקיל

 .״רבח׳, א ןופ הריסמ רעד רעביא ׳טלײצרעד
 א ןעװעג ךאנ זיא רע ןעװ ׳ןבײרש ןביוהעגנא טאה דארלעםקא קילעז
 ׳דעדנוװ א זיא׳ס ןוא ,טנגױ ערעטיב א טאהעג טאה רע .ןצעביז ראי א ןופ רוחב
 רע טאה 1922 ןיא ןיוש רעבא ,טראװ ןשידײ םוצ ןבילקדעד ךיז טאה רע יװ
 ־עד זיא רע .ןטײז קיםײרד ןופ ,״לפאצ״ — דעדיל עלעכיב ןיד א ןבעגעגםיורא

 .ראי ןצכא ןעװעג טלא טלאמ
 רעטסכיױו ןוא רעטםנעש רעד יװ ןראװעג טנאקאב ךיג זיא דארלעסקא
 ,רעטסכײװ טראװ םאד ןכארטשעגרעטנוא באה כ .עפורג רעצנאג רעד ןופ רעקיריל

 רע זיא ,טנעקעג םיא ןבאה םאװ ,עלא תודע םױה דע ךאנ ןגאז׳ס יװ לײװ
 טײקמעראװ טימ לופ ,רעשידײ־ףיט א ,שטנעמ רעכײװ ןוא רענעדײז א ןעװעג
 רע זיא המחלמ־טלעװ רעטײװצ רעד ןופ םישדח עטשרע יד ןיא .םירבח ראפ
 ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנא ןוא קאטסילאיב ןײק ,ענליװ ןײק ןראפעג
 רעײז ןטלאהוצפיוא ,סרעבײרש עשידײ ןרעטנומוצפיוא ןעװעג זיא עיםימ ןײז
 ־גנופאש ענעקארשרעד ,עטײרפשעצ־ןוא־טײזעצ יד ןטלאה ץנאג ןוא טומ
 סאד טסאקעג עקאט םיא טאה טראװ ןשידײ ןראפ םזאיזוטנע ןײז .ךעלעקניװ
 רענליוו״ גנוטייצ יד ןסילש ןםייהעג טאה ראםימאק רעשידיי א לייװ ,ןבעל
 רע זא ,טריטםעטארפ ךיוה ןוא טלעטשעגנײא ךיז טאה דארלעםקא /׳םעמע
 רע טאה ראםימאק םוצ .גנוטײצ עשידײ א ןעגנערבמוא ןזאל טשינ טעװ
 ןראװעג ןדנװושראפ םעד ךאנ ךיילג זיא רע .קםנימ טשינ זיא ענליוו זא ,ןגירשעג
 םאװ רעצעמע .ןםאשרעד םיא טאה ןעמ זא ,טםװורעד ךיז ןעמ טאה רעטעפש ןוא
 זיא רע זא ,טלײצרעד טאה ,״טפשמ״ ןופ גנוריפכרוד יד ןעזעגוצ ןבאה לאז
 טאה ,ןפארטעג םיא טאה ליוק יד ןעװ ,יודיװ ןצרוק א טימ ןבראטשעג וליפא

 ״!םלוע־לש־ונובר ,יוא ,עמאמ״ :ןגירשעגסיוא רע
 טשינ ראפ ןראװעג טכארבעגמוא זיא דארלעםקא קילעז זא ,ןעמונעגנא
 ׳גניטײצ רעשידיי א ןופ ןרעװ וצ רוטפ — סולשאב־ייטראפ א ןדיפכרוד ןזאלרעד
 רעטײרגעגוצ א ,״רעטנכײצעג״ א ןעװעג זיא רע זא ,ןבעגוצ רעבא ןעמ זומ
 םאװ ראפ ״דבים יד עקאט זיא טײקטנכײצעג יד טא ןוא ,עיצאדיװקיל רעד ראפ
 ןעמ ןעק םיא ךרוד לײװ ,ןדארלעםקא ןגעװ ןבײרש וצ יאדכ לעיצעפס זיא׳ם
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 ײרד יד ןיא ׳רעבײרש־םירבח ןשיװצ ןאטעגפא ךיז טאה סע סאװ ׳ןײטשראפ
 _ ןטרעפ ןיא ךיוא רשפיא ןוא עװקםאמ ׳װעיק ׳קםנימ :סרעטנעצ עשיטעיװאס

 ׳קיטירק ןופ ןעמאנ ןרעטנוא ןעגנאגעגנא זיא םאװ גנורעבײרט יד .ןאשזדיבאריב
 עשיםורםײװ ןוא עשיםור יד ןופ ענעמונעגרעביא ןא ןעװעג ׳ךיז טײטשראפ ׳זיא
 א טימ ךאנ ןעװעג זיא ץלירגעג רעד רעבא ׳סענובירט־ײטראפ עשירארעטיל
 אפוג ךיז ןשיװצ ןכוז וצ ןראװעג דימ טשינ זיא םאװ ׳רעשידײ א — לצימש

 .טײקכעלרעגריבנײלק ןוא םזילאנאיצאנ ןופ ײלפ

 טאה םאװ ׳תעגושמ א ׳זאכיםפ א ןופ עיםנעמיד יד ןעמונעגנא טאה׳ס
 וצ ןשטנעמ טריפעג קיטירק רעטשרמולכ טימ ןוא רעטקאראכ ןבארגעגרעטנוא
 רעבא ׳ןפײרגאב טשינראג םע ןענעק רימ .עד־עװ־אק־ןע רעד ןופ ןרעיוט יד

 ״רעמאנאטױא״ רעקיזאד רעד וצ ןעלבירגרעד ךיז ןוא ןרידוטש םע זומ ןעמ
 יד ןוא םרעטנעצ עשירארעטיל עלא יד ןיא טשרעהעג טאה םאװ ׳גנוגנערבמוא

 .עפורג וצ עפורג ןופ ךיוא ןראװעג ןסאשעג ןענעז סאװ ןלײפ

 ןעװעג זיא רע .דארלעםקא קילעז — ןעװעג זיא טערב־ליצ עטםגנירג סאד
 ־עיניל עשיטילאפ ןײק ןבײרש טגעקעג טשינ טאה םאװ ׳טעאפ רעטריטנאלאט א
 םעד טײרדראפ םיא ןוא קיטירק טימ ןקארשעגנא םיא ןעמ טאה רעמאט .רעדיל
 ־עגםיורא םיא ײב ײז ןענעז ׳רעדיל עשיטילאפ םיא ײב טרעדאפעג ןוא פאק
 יקםראשטאנול ןופ טיוט ןפיוא רעדיל ענײז יװ ׳קידלזממילש ןוא זאלפליה ןעמוק

 .יקםװאקאיאמ רעדא
 ןםאשעג ןעמ טאה םיא ןיא .טגײלראפ רעקיטירק עלא ךיז ןבאה םיא ףיוא
 רעבא ׳רעדיל ענײז ןופ טאהעג האנה אקװד טאה ןעמ .ןלײפ עקיטפיג עלא
 ןײא ןיא ןטלאהעג טאה ןעמ לײװ ׳האנה יד ךיז ןופ טקינײפעגסױא טאה ןעמ
 טאה ןעמ ןוא ןוױטאמ עכעלרעגריבנײלק עטבעלעגםיוא־טשינ םיא ײב ןעניפעג
 יד ךיז ןבאה דראב רעשיטעאפ ןײז ףיוא .קידתונמחרבמוא ןםעגעג ןוא ןםיבעג םיא
 טקיפעגסיוא טשרע ןבאה ײז .ןרעש טנרעלעג רעקיטירק עשידײ עשיטםינומאק
 ןוא טרעטײרבעגםיוא רדםכ םיא ןבאה ײז ןוא רוטארעטיל וצ גנאגוצ רעײז

 .םעצײלפ סדארלעםקא ףיוא טעײרבעגםיוא

 טצעזעגנא ךיז ןבאה רעקיטירק־םירבח יװ ׳ןפוא ןטלוב םעד ןיא אקװד רעבא
 רעשיטעיװאם רעד ןופ דליב םאד ןעז ןעמ ןעק ׳דארלעםקא ןברק םעד ףיוא
 — עקידתושפנ־תוגכס א שממ ןעװעג זיא קיטירק יד .רוטארעטיל רעשידײ

 טאה םאװ — עקידמירבח־ןשיװצ יד ראנ ׳קיטירק עלענאיםעפארפ יד ראנ טשינ
 ערענעלק ערעדנוזאב יד ךאנ ׳עיצאדיװקיל־ןםאמ רעד וצ ףום־לכ־ףוס טריפרעד
 ׳ןדארלעםקא ןופ רעקיטירק עלא שממ ׳עלא .רעבײרש עשידײ ןופ ןעגנוגנערבמוא
 ־נײר רעטקעלפאבוא רעשיטםינומאק ןופ םרעטעגראפ יד ׳רעסײב ןוא רעםײר יד

 .ןדארלעסקא ךאנ ,טגאזעג רעירפ יװ ׳ןראװעג טכארבעגמוא ןענעז ׳טײק
 עלא ץוח א לײװ ׳ליפעגטימ רעדנוזאב א ךאנ ןדארלעםקא וצ באה ךיא
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 ןיא ןעװעג זיא םאד .םזיכיזניא ןענופעג םיא ײב ןעמ טאה םיאטח ערעדנא
 םאד .קסנימ ןיא ,״רעדיל״ גנולמאז רעםיורג ןײז ןופ ןענײשרעד ןכאנ ,1932
 טכוזעגםיוא רענײז רעקיטירק א טאה טראד ןופ ןוא ןטײז 132 ןטלאהעג טאה ךוב
 זיא םאװ ,עפורג רענאקירעמא רעד טימ ןדנובראפ טימרעד םיא ןוא םזיכיזניא
 רעטשרע רעד ןיא ןעמ טאה עװקסאמ ןופ .רעירפ ראי ףלעװצ א טימ ןענאטשטנא
 ׳װירב עכעלרעדירב עמעראװ ןבירשעג ״ךיזניא״ ןופ גנודנירג רעד ןופ טײצ
 טימ טגײלעגםיוא — םזיכיזניא רעגאקירעמא רעד ןיוש זיא 1932 ןיא רעבא
 דניז עטםכעלרעפעג יד ןעװעג — טריפעגנײא םע ןבאה רימ יװ ,טראװ ןײא

 .ןלציל אנמחר ,עיצולאװער־רעטנאק טימ ןראװעג ןדנובראפ טפא זיא ןוא

 רעדיל םדארלעסקא ןיא טאה ןײטשנארב ,י רעקיטירק רעקסנימ רעד
 טײקמיטניא ערענאיצקאער״ ןוא ״טײקליטש עשיטםיכיזניא ערענאיצקאער״ ןענופעג
 עטםפראש יד ןראװעג אליממ ןענעז טײקמיטניא ןוא טײקליטש .״םזיכיזניא ןוא
 יאדװא זיא םזיכיזניא טימ ןדנובראפ ןעװעג ךאנ ןענעז ײז זא רעבא ,דניז
 טקידלושאב טאה סאװ ,ןײטשנארב רעקיבלעז רעד .ךיז ןפע למיה — ןעװעג
 טרידיװקיל רעטעפש ראי ףניפ טימ זיא ,1932 ןיא ,םזיכיזניא ןיא ןדארלעםקא

 .ןראװעג

 גנולמאז ענײלק א ןענישרעד קירוצ טײצ א טימ זיא גאלראפ־״ףוקיא״ ןיא
 .ליזײמ ןמחנ ןופ עידוטש א ,ריפנײרא ןרעגנעל א טימ ,רעדיל םדארלעםקא ןופ

 א ןבעג וצ גונעג זיא ןוא ןטײז קיצרעפ ךרע ןא טלאה רעדיל גנולמאז יד
 ברע ,1940 זיב רעקיצנאװצ בײהנא יד ןופ ,געװ םרעטכיד םעד ןופ ףירגאב
 עשידײ יד טרעדורעגפיוא טײצ רענעי ןיא טאה סאװ ,טיוט ןשיגארט ןײז
 ךיז טאה ןעמ װו םוטעמוא ןוא ענליװ ןיא ןוא קאטסילאיב ןיא ץנעגילעטניא

 .טעאפ ןוא שטנעמ ןשידײ ןעמעראװ םעד טימ טנעקאב טנעאנ

 עשיטירק יד רעביא טיג רע לײװ ,ראפרעד קיטכיװ זיא ריפנײרא םליזײמ
 ןיא טשרמולכ ,ןדארלעםקא ףיוא ןראװעג טכאמעג ןענעז םאװ ,״סעיצארעפא״
 ׳גנאגוצ ןטכערעגמוא םעד ףיוא ןא טזײװ ליזײמ ןמחנ .םזינומאק ןופ ןעמאנ
 ,ךארב ןסיורג םעד םיורא טשינ טגגערב רע ןוא רעפיט טשינ טבארג רע רעבא

 גנורעטשעצ יד ,טלעטשעגראפ ךיז טימ טאה קיטירק עשיטילאפ עקיזאד יד םאװ
 וצ טריפעג טקעריד ןבאה םאװ ,ןעגנויצאב עשרבח ןוא עכעלשטנעמ ןופ

 •קאה סנילאטס
 1917 ןופ — ראי 30 א טבעלעג טאה רוטארעטיל עשידיי־שיטעיוואס יד

 ףיוא ןפראװעגפיורא ךיז טאה םאװ ,רעקיטירק רעטשרע רעד .1948 זיב
 ,קיטירק רעקידתונכס טימ רעבא ,טפאשביל רעטשרמולכ טימ ,ןדארלעםקא

 ־טשינ א ןוא ןעגנומיטש־הדירי טפאטרעד טאה רע .יקםנאשרא .ב ןעװעג זיא
 ראפ עיצולאװער טײטאב טאה סאװ .טעאפ ןגנױ םײב עיצולאװער יד ןפײרגאב
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 רע טאה ,טשיג סייװ עיצולאווער יד — יקםנאשרא יװ רעקיטירק אזא
 ,ךעלרעדנװו ןוא ףיט ןענעז ןצעזעג עריא .תונמחר ןקידלסעבעלאב ןופ ,טשטײטראפ

 רעקיטירק רעשידנעלםורםײװ רעשידײ רעד ןעװעג זיא רעפראש ךאנ רעבא
 /׳םוטרעגריבנײלק ןשידײ ןטריסאלקעד״ ןופ טיוה יד ןדתשעג טאה רע .ץעינוד .ב

 טריפשרעד טלאמעד ןיוש טאה רע .1935 ןיא ןראװעג טרידיװקיל ךאנ זיא ץעינוד
 .ןצעזעג ערענאיצולאװער יד ןופ ״טײקכעלרעדנוװ ןוא טײקפיט״ יד

 ־ארבעג״ א לסיב א ןדארלעסקא ןיא טעז ,קעסעמאד ,רעקיטירק א ךאנ
 טביול רע .״עיצרעניא רעשיטםילאודױױדניא ןופ לטשער״ א ןוא ״םיטש ענעכ
 לעיצעפס ךיז טאה רעקיטירק רעקיזאד רעד .קירוצ ךײלג טפאכ ןוא טעאפ םעד
 םעד ףױא םעקאטא עקידנטכינראפ־שיטילאפ עפראש ענײז טימ טנכײצעגםױא
 טשינ טראפםאפ רעשיטילאפ ןײז טאה םיא ךיוא רעבא ,ץעינוד רעקיטירק־רבח
 רעקסנימ רעד ןופ םעיצאדיװקיל יד ןיא ןראװעג טכארבעגמוא זיא רע .ןפלאהעג

 •ןראי רעקיםײרד יד ןופ ףום ןיא ,עפורג

 טאה ,ןישורבאד .י ,קיטירק רעשידײ רעװקםאמ רעד ןופ רעריפנא רעד
 ןםירעג טאה ןישורבאד .הכרדה םדארלעםקא וצ טנאה א טגײלעגוצ ךיוא
 ־עגפיוא טשינ טאה סאװ ,ןיקלאה .ש טעאפ םעד ןופ ןסאפ ״עכעלרעגריבנײלק״
 ןא טעדנעװ רע .טײקכעלרעגריבנײלק ןופ ״ןטרעװ־רוטלוק עקיטםײג יד״ ןבעג
 א טכאמעג״ — ביוהנא ןיא טאה םאװ ,ןדארלעםקא ףיוא סאמ עקיבלעז יד
 ־עלרעביא עשידײ״ ןיא טקורראפ ךיז ןוא ״עיצולאװער רעד ןופ טירטקירוצ
 ןגיױוש — ״ןגײװש ןוא טײקמוטש״ םדארלעםקא ךיוא טריקיטירק רע .״ןעגנוב
 זיא ןענישורבאד ײב .ןטײצ םנילאטס ןיא טראטעג טשינ ךיוא ןעמ טאה
 וצ טריפ ןוא טײקיזאלפליה ,טײקיזאלנליװ טימ ןדנובראפ דיל סדארלעסקא
 ןײז ראפ זיא ןישורבאד .ןביולגמוא רעשיטםיװעשלאב ןעײל — ״ןביולגמוא״

 ־עיצארטנעצנאק ןשיטעיװאס א ןיא טיוט טימ ןראװעג טניולאב ןביולג םענעגײא
 .רעגאל

 גנוביא יװ ןדארלעםקא טצונעג טאה קיטירק עשידײ עשיטעױואם יד ביוא
 ,ןפוא םעד ןוא רעדיל סדארלעםקא ןעמ ןעק ,קיטקעלאיד רעשיטירק רעײז ןופ
 ןופ ןרופש יד ראם לשמ םענײמעגלא ןא יװ ,ןצונ טלדנאהאב םיא טאה״מ יװ
 ־עטיל עשידײ עלא ןיא טשרעהעג טאה םאװ ,עיצאדיװקיל רעכעלרבח־ןשיװצ
 אקװד •ןעמוקעג זיא עיצאדיװקיל־ןסאמ עלופ יד רעדײא ךאנ ,ןרעטנעצ עשיראר
 ביוהנא ןא זיא ןבעגעגסיורא טאה ״ףוקיא״ רעד םאװ ,רעדיל גנולמאז ענײלק יד

 .עידוטש אזא ןופ

 — ןבירשעג דארלעםקא טאה 1940 ןיא

 ראי סקיטנײה זא סיװעג סײװ׳כ ראנ
 ,ןטײצ עטײװ ןיא ףיט ןזײרפשרעבירא טעװ
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 ראלק רעטכיד א יװ םיא ןקירדםיוא ןוא
 .ןטײטאב טציא טלאװ סאד םאװ ךיוא ךיא םײװ

 סאלש א טײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא האובנ ןעװעג םאד זיא 1940 ןיא
 ערעםעב ףיוא גאזנא ןפיט א טימ ךיז טקידנע דיל סאד .ליומ םענעגײא ןפיוא

 — ןטײצ

 — טינ ךיא ןעק טציא ראלק םיא ןקירדםיוא רעבא

 ׳ןגער ןײק טינ למיה ןופ טלאפ סע ,לאמ א טפערט
 ׳טיהראפ סיװעג ךיא באה ךיז ןיא ,ףיט ראנ

 .ןגעװטרעײא ראפ דיל עקידנגראמ םאד

 ןופ ׳ןעעז רימ יװ ,טיהעגםיוא טשינ 1940 ןיא וליפא ךיז טאה דארלעסקא
 ןעװעג גנאל ןיוש ןענעז ענײז רעקיטירק עקילאמא ענעי רעבא ,״ךיז ןיא״ םעד
 ןטימ ןײגוצפא ןעװעג טרעשאב זיא ״דיל עקידנגראמ״ םאד .טלעװ רענעי ףיוא
 תונברק־רעלטיה ןענאילימ רעקילדנעצ ןוא םישודק עשידײ ןענאילימ ןופ טולב

 .טלעװ רעצגאג רעד ףיוא
26.1.63 
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 לאמקנעד רעשידײ א

 ־ישר יד טימ טנאקאב רעסעב זיא םאװ ׳דנאבראפ־רוטלוק רעשידײ רעד
 ינעגװעי ןופ גנולמאז ענײלק א ןבעגעגםיורא 1962 ףום טאה ,״ףוקיא״ — תובית
 ׳ןעלקיטרא עכעלטע טימ ןוא ״שידײ ףיוא טצעזעגרעביא ׳רעדיל םאקנעשוטװעי
 םיטרפ עשיפארגאיב טימ ליזײמ ןמחנ ןופ גנולדנאהפא ערעגנעל א ײז ןשיװצ
 ׳טעאפ רעגנױ רעד .טנאלאט ןשימרוטש םאקנעשוטװעי ןופ גנוצאשפא ןא ןוא
 יד לאמקנעד א ןלעטש טשינ ראפ ׳דנאל ןײז טפארטשעג םײה יוזא טאה םאװ
 םײב לאמקנעד ןשידײ א טנידראפ ךיז טאה ,ראי־יבאב ןיא םישודק עשידײ
 ־עגםיורא טשינ ׳םימעט ענעדישראפ תמחמ ,רשפא טלאװ ״ףוקיא״ רעד .ןבעל
 זיא גאלראפ־ףוקיא רעד םאװ טוג ראפרעד זיא .רעטציא גנולמאז יד ןבעג
 ןענישרעד זיא עלעכיב ענײלק סאד ןוא ןױםנ אזא טימ ןראװעג טוװרפעג טשינ

 .ותעב רבד א יװ

 סאקנעשוטװעי ןופ ןטכארט וצ ףיוא טשינ רעה ךיא זא ,ןבעגוצ זומ ךיא
 ןוא רעכעה טרעטעלקעג טעאפ רעגנױ רעד טאה ראי ײװצ ןופ ךוקמ ןיא .לרוג
 טאה סאװ ,דיל א טימ םור ןטםכעה סעד טכײרגרעד טאה רע זיב ,רעכעה
 ־ןםאמ ןשידײ םעד ןופ םישודק עטנכײצאבמוא יד וצ טײקמאזקרעמפיוא ןגיוצעג
 ײז טאה דנאל םיורג א סאװ ,טײקטקעמעגפא רעד וצ ,ראי יבאב ןיא רבק
 ,עקראטש ןופ זיולב ןענאטשאב טלאװ דיל סאקנעשוטװעי ןעװ .טפשמראפ

 טרא בושח א טנידראפ ךיז ךיוא ןיוש םע טלאװ ,ןעײרשעגםיוא עטכײרגרעד
 ״ראי יבאב״ םאקנעשוטװעי רעבא .טראװ ןטריזיוױטקא וןפ עטכישעג רעד ןיא
 ןראװעג ןביוהרעד זיא דיל םאד .ןעײרשעג עטקיטײװעצ זיולב יװ רעמ ךם א זיא
 סע לײװ ,םזיטימעסיטנא ןגעק טסעטארפ ןלאםרעוױנוא ןא ןופ הגרדמ רעד וצ
 עקימאלפ יד זיא הלעמ עטםערג יד ,תמא .תולעמ עשיטעאפ ךיוא טגאמראפ
 ,ןעירב סאװ ןצאז עטלעטשעגנעמאזוצ יד ןופ קיזומ רעד ךרוד ׳טײקיטכירפיוא
 ןופ קיטםיצילבופ רעטרירטנעצנאק רעד ןופ ןאט םעד טפאכעג ןבאה ײז לײװ

 .רוד רעזדנוא
 עקידנרעקאל ןופ ןעגנירפשסיורא ןלעװ׳ס זא ,טםװועג אמתםמ טאה רע
 ךיוא ךיז טאה רע זא ,טכאדעג ךיז טאה םיא רעבא ׳םיאנוש גונעג רעכעל
 יד זא ,ךיז טאה ןזיװעגםיורא .דנײרפ ןופ םעצײלפ עטײרב ףיוא ןראפשוצנא
 ערעלעמש יד ןוא םעצײלפ עטײרב יד ךיז ראפ ןענװועג ראג ןבאה ענײז םיאנוש
 ןײז ןוא טײקיטכיזראפמוא עכעלטנגױ ןײז טקידײטראפ ןקארשרעד ןבאה
 ןיא ןעגנערבוצםױרא קיטיונ ראפ ןענופעג טאה םאװ ,״טײקפײרמוא עשיטילאפ״
 זיא דנאלסור־־טעיװאם ןיא זא ,דארב ץנאג ראפ דוס םעד טײקכעלטנפע רעד
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 ךאנ טגנױוצ םאװ ,םזיטימעםיטנא רעד טא .טיוט טשינ ךאנ םזיטימעםיטנא רעד
 יװ ׳דײ א ראפ ןענעכער וצ ךעלטנפע ךיז ׳ןגרובנערע יװ ,״טילאפאמסאק״ אזא

 .טײקירעהעגנא עשידײ זײז טרילומראפ טאה רע

 רעלטסניק רעד רעטציא ןאק דנאבראפ־ןטעיװאם ןיא זא ׳זיא טנאסערעטניא
 אזא .ןא םיא טפײרג ןעמ זא ׳ליומ לופ א טימ טשינ בױא ׳ןרעפטנע טראפ
 עלופנײפ יד וצ טניװועג ןיוש זיא סאװ ׳יקםװאדראװט .לא ױו טעאפ רערעטלע

 טאה װאשטשורכ ןעװ ׳ליומ םאד ןענעפע טנעקעג טאה ׳דנאל ןײז ןיא ןגאזגיז
 .טםנוק עטםולפנײאאב־קידברעמ יד טשטײבעג

 ןגנױ םענעראפרעדמוא ןא ןופ אטח א ןעגנאגאב זיא אקנעשוטװעי ביוא
 ןךא זיראפ — עפארײא רעביא עזײר עלאפמוירט ןײז ןעװעג םע זיא ,רעטכיד

 רע .עיצאסנעס משל ןצונסיוא קראטש טזאלעג ךיז טאה רע װו — ןאדנאל
 סענאפוק ןדײנש ךעלטנפע־וצ ןעמונעג ,רבחמ רעכײרגלאפרעד רעגנױ השעמ ׳טאה
 ראפי טכאמעג טעאפ םעד טאה םאד ,טײהטמיראב רעקידנשאררעביא ןײז ןופ
 טײקמאזקרעמפיוא ליפ וצ ןגיוצעג טאה׳ס — ץלא ןופ רעגרע — ןוא ״ראטס׳, א
 סאװ ׳םיאנוש ענײז ןשיװצ ,דנאבראפ־ןטעיװאם ןיא עזאפ רעקיזאד רעד וצ
 ־עלעג רעטסעב רעטשרע רעד ײב ןלאפוצנא טײרג ,םיא ףיוא טראװעג ןבאה

 רבחמ רעד םאװ ןאט וצ ןענוגראפ ךיז ךאד רע טאה ןיז ןסיװעג א ןיא .טײהנג
 ןײז ןענאמפיוא ןראפעגסיורא אי זיא רע .ןאטעג טשינ טאה ״אגאוױשז״ ןופ
 טאה ״ראי יבאב״ ןײז ךאנ דארג .טומ ןײז ןרידאראפ ןוא עימערפ־טײהטמיראב
 גאז ךיא .טײהטמיראב ןײז ךריםאקנײא״ ךעלנעזרעפ טימ ןטראװפא טגעמעג רע
 א ןעגנאגאב רעבא זיא רע .הלװע ןא ןעגנאגאב טימרעד זיא רע זא ׳טשינ
 ,טנײמעג טאה רע םאװ ׳טײהײרפ סאמ יד טצאשעגרעביא טאה רע .טײקשיראנ

 .ןלאפעגסיוא קלח ןײז ףיוא ןיוש זיא יז זא
 טאה גאלראפ־ףוקיא רעד סאװ ,״אקנעשוטװעי ינעגװעי״ גנולמאז יד

 ׳רעטכיד ןגנױ םעד ןופ טײקכעלנעזרעפ יד ןרעלקוצפיוא טפלעה ןבעגעגםיורא
 טלא םיוק זיא רע ןעװ ׳רעדיל גנולמאז עטשרע ןײז ןבעגעגםיורא טאה םאװ
 ײס ׳ענעגנולעג ראג זיב א זיא גנולדנאהפא םלזײמ ןמחנ .ראי ןצנײנ ןעװעג
 גנאג םטעאפ םעד ןופ גנוצאשפא עטוג א יװ ײם ׳לםילש רעשיפארגאיב א יװ
 אקנעשוטװעי לײװ ׳טכירעגמוא ןעמוקעג טשינ זיא ״ראי יבאב׳, .רעטעלק ןוא
 ןבאה םיא ןופ טעװ׳מ זא ׳רעדיל ענײז ןיא ןלאנגיס ןבעגעג טײצ עצנאג יד טאה

 .ןגאז וצ ןוא ןעגניז וצ
 איאנרוטארעטיל״ רעװקםאמ רעד ןיא ןענישרעד זיא ״ראי יבאב״ ןײז ןעװ
 ןבעגעגםיורא רעירפ ךאנ רעבא טאה רע .ראי 28 ןעװעג טלא רע זיא ,״אטעזאג
 ןרעטנוא ,1959 ןיא ןענישרעד זיא םאװ ,ײז ןופ םנײא .רעכיב־רעדיל עכעלטע

 .ןטײז 240 ןופ ךוב שפיה א זיא ״ןטײצ ענעדישראפ ןופ רעדיל׳, — ןעמאנ

 ־פארא ׳םרעקמאבכאנ יד ןופ רעקיטירק א ןעװעג דימת זיא אקנעשוטװעי
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 לאמ ןײק טאה רע .ןבעל ןיא יװ ,רוטארעטיל רעד ןיא םיפנוח ןוא םרעגעלש
 טימ ןוא רענײצ טימ טעאפ א ראנ ,טעאפ ״רעשיטעאפ״ ןײק ןײז טלאװעג טשינ
 רע .ןקעװ — טרעקראפ ראנ ,ןרעפעלשנײא םיז טשינ ליװ םאװ ׳לױמ לופ א
 ןקידנליפנײפ םעד ףיוא טאה םאװ ,עיצאפוקא עשישטײד יד טכאמעגכרוד טאה
 טאה עיצאזינילאטסעד רעד ראפ דאנ .םשור ןקידנרעיוד א טזאלעגרעביא טעאפ

 עלאר ןײז ראפ טײרגעג ךיז טאה רע ןוא ״ליופ זיא סעפע״ זא ,טסװועג רע
 ןיא סיוא־טפור רע .טראװ ןשירעלטםניק ןטימ רעגאז־העד ןוא רעפארטש א ןופ
 ןיא ןײג וצ ךימ טשטנעב ,טסײרד ,קיטומ ןײז רימ טשטניװ״ — דיל א סנײז
 ךיא ,רעטײמורט רעד ןײז לעװ ךיא .ןא טפײרג ריא ןעװ ,טימ ךימ טמענ !ףמאק

 .״ןלאש לעװ

 ןענעז ײז לײװ ,ראפרעד דארג ,רעדיל ענײז ןריקיטי׳רק ליװ ןעמ ביוא
 שיטנעדיא זיא םע זא ,ןסעגראפ טשינ ןעמ ףראד ,עקידרעטײמורט ןוא עקידנלאש
 קנאד א קורדסיוא מוצ טמוק רענײז טומ רעד זא ןוא טײקכעלנעזרעפ ןײז טימ
 ןוא עקידהרוש יד ןוא טראװ עכעלדליב ,עקיטכיר סאד — ןעלטימ עשיטעאפ
 ־נאלאב יד ,טראװ קידװעגאז־גניז ןײז םיוא־טלאש םאװ ,קיזומ עקידהרושנשיװצ

 .דיל ןײז ןופ ירבע עטריס

 ןעגנערב וצ קיטיונ ראפ ןענופעג טעאפ רעד טאה ״ראי יבאב״ דיל ץיז ךאנ
 ןעװ״ טײצ רעזדנוא ןופ הפרח יד זיא׳ס זא ,״םוטפירקס־טםאפ״ ןשירעטכיד א
 רע טאה ןביוהעגנא .״טכארטאב טײקטסײרד ראפ ןעמ טאה טײקכעלרע עטושפ
 ןופ ןראװעג ןפראװעגםיורא זיא עימומ סנילאטס רעדײא ךאנ ,טײקטסײרד טימ
 טײקטסײרד זא ,טשרע רע טפײרגאב ,טײקמאזנײא ןײז ןיא ,רעטציא .ײלאזװאמ
 טימ ראפרעד טלאצ ןעמ לײװ ,ןרעדנװואב געמ ןעמ םאװ ״דלעמ א טראפ זיא
 בילוצ דארג רעבא .אטה־לע ןשיראטיזיװקניא םענעגנװוצעג א טימ ןוא םירוםי
 יד זיא ,אטח־לע ןטלפערפעגכאנ םעד ןוא טײקמוטש רענעגנװוצעגפיורא רעד
 1957 ןיא לאמ א טאה אקנעשוטװעי זא ,גנונאמרעד עקידריװ א גנולמאז עשידײ

 ןוא תמא םעד ןקידײטראפ וצ״ — טנרעלעג םיא טאה דנאלסור זא ,ןעגנוזעג
 .״רענגיל םעד ןײרא קםיפ ןיא ןבעג

 ־ןםאמ םענעגנװוצעג ןופ דנאל ןיא ,דנאלםור־טעיװאם ןיא טאה אקנעשוטװעי
 ראנ ,רעטאפ ןײק טשינ״ — טרעדנוהראי ןטםקיצנאװצ םעד ןפורעג ,םזימיטפא
 א ןוא ״ןעײדיא ענעגײא ןופ רעבערגאב א״ ,״רעדרעמ״ א ,״רעטאפ־ףיטש א
 יד ןופ רעגלאפםיוא עכעלקילגמוא יד ,״ןשטנעמ עזײב עגנױ״ ןופ טרעדנוהראי

 .ןשטגעמ עזײב ערעטלע
 ־טנאקאב ןײז ןגעװ עװקסאמ ןופ רעלרעק ףםױ טבײרש גנולמאז רעד ןיא
 ירפ יוזא ןיוש טאה םאװ ,(ינעגװעי) אינעשז ןקיראי־ןצײרד םעד טימ טפאש
 ןםײרכרוד״ רעדיל ענײז ןיא ךיז טגעלפ טלאמעד ןיוש .רעדיל ןבײרש ןביוהעגנא
 .״עיצארעטילא עכעלרעדגװו א ,םארג רעטרעהעג טשינ ךאנ א ,דליב טגאװעג א
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 ןייטשטאלג בקעי

 ןוא ״ראי יבאב״ דיל ןגעװ טבײרש עשראװ ןופ דראפס דוד רעטכיד רעד
 יװ ,רוד וצ רוד ןופ רעבירא טײג דיל אזא זיולב זא״ ׳קיטכיר רעײז טגאז רע
 •״דאנג רעקידנעטש א יװ ,גנונאמ עקידנעטש א יװ ,גנוקידלושאב עקידנעטש א

 .רעדיל עטצעזעגרעביא יד גנולמאז־ףוקיא רעד ןיא ןעיעז רעבא רקיע רעד

 ףלע ענעבילקעגסיוא־טוג טצעזעגרעביא טכײצעגםיוא טאה זיראפ ןופ ןיװטיל .מ
 ־אלקעד ןשיםור־שיטםירעטקאראכ םעד ןבעגעג שידײ ןיא ײז טאה רע .רעדיל
 רשפא טײג ןוא ןיקםװאקאיאמ ךרוד ןקאלב ןופ הקיני טיצ םאװ ׳םעט ןשיראטאמ
 1897 ןיא ןבראטשעג זיא םאװ ,ןװאקיאמ שטיװעיאלאקינ ןאלאפא זיב שזא קירוצ

 .רבח א סטעפ טעאפ ןשיסור ןםיורג םעד ןעװעג זיא ןוא

 — עדאלאב־המחלמ ענרעדאמ א זיא דיל עטשרע םאד

 ,עקילײמ ןגעװ־רעטניװ ךרוד

 ײנש ןוא טניװ ןזײב ךרוד
 רעקילײא ןא הנותח ףיוא
 .ײג ךיא ףראד ןטײװצ ןיא

 םאקנעשוטװעי .זמר שיפארגאיבאטיוא ןא זיא ״עבאב״ דיל עטײװצ םאד
 — עבאב

 תױרחא טלעװ ףיוא םטכעלש םאדלא ראפ
 .ןריפש יז טגעלפ

 עלאר ןײז ראפ ךיז טײרג טעאפ רעגנױ רעד יװ טזײװ דיל עטירד סאד
 — ״ראי יבאב״ ןײז ראפ רשפא ,חיכומ ןשיטעאפ א ןופ

 ןבירטראפ טשרע טאה ןעמ יװ טםקנעדעג
 ? ןאמ ןכעלרע ןא טעברא ןופ

 ,ןגיװשעג ןוא — ןעזעג םע טםאה וד
 ,טצונאב לובלב א טראד טאה׳מ יװ

 ןגיל א תמא םעד ןופ טכאמעג
 .טצופראפ תמא ןיא ןגיל ןוא

 .״ךעלרעפעג וצ ,א ז ןעמעננא ךיז

 עםםכעלצונ יד ןענעז דײר עכלעזא ןעװ ,טרא ןא ןוא טײצ א ןאראפ
 .״עיזעאפ״

 סאװ ,ראסעפארפ־קיטאמעטאמ א ןופ עדאלאב יד זיא דיל קיטכערפ א
 .ןעניז ןופ פארא טײג

 ,ןראװעג סײװ רעמײב יד יװ רע זיא טא

 רעמײב עםײװ יד־טא יװ
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 םעמעט עטיירג ףיוא

 ׳ןראװעג םיױו
 — טירט א דאנ זא

 .ןראװעג םײװ ןצנאג ןיא
 .ײז ןשיװצ ןעז טשינ רעמ םיא ןאק ןעמ

 עקידנגאז ךם א ןעמ טניפעג רעדיל עטצעזעגרעביא ערעדנא יד ןשיװצ
 רעטשרמולכ רעד ראפ עקידנטײרגוצ רקיע רעד ןוא תורוש עקידנגאזוצ ןוא
 ןײלא רע זיולב ןוא רע םאװ /׳ראי יבאב״ סאקנעשוטװעי ןופ טײקטכירעגמוא

 .ןעגניזוצםיוא ןכומ ןעװעג זיא

 םאװ ׳עיצולאװער רעד טימ ןגאלאיד עצנאג טריפעג טאה אקנעשוטװעי
 ךיז לאז רע זא ראנ ׳ןײז־ילכ ןטײרג ןײק ןטעב וצ טשינ טגאזראפ םיא טאה
 .רעדיל־עביל עקידװעליפש ןעגנוזעג ךיוא טאה רע .ןפאשראפ ןײלא ןײז־ילכ םעד

 רעטכיד רעקראי־ױנ רעד םאװ ׳רעדיל ריפ יד ןשיװצ .״סרעגײז״ — זיא דיל אזא
 םאד וליפא ,רעדיל־עביל יױוצ ןאראפ ןענעז טצעזעגרעביא טאה ןירג רעב
 ריאמ םאװ ,״טײהנײש־הכלמ יד״ דיל ערענאיצולאװער־שינאבוק ענעטינשעגוצ

 .טײקידװעליפש טימ טלקניפ ׳טצעזעגרעביא טוג רעײז טאה ץאראכ

 לאניגירא ןשיםור ןיא ״ראי יבאב״ ראפ טרא ףוס םוצ טאה גנולמאז ענײלק יד
 סנירג רעב זיא ןעגנוצעזרעביא ײרד יד ןופ .ןעגנוצעזרעביא עשידײ ײרד ןוא
 ײרד ךאנ טצעזעגרעביא ןבאה ״ראי יבאב״ .לאניגירא םוצ עטסײרטעג יד
 םע ןוא ׳גרעבנײפ .ל ןוא דוי םוחנ ׳ןײטשגיבור ףםױ — ןטעאפ עשידיי ערעדנא
 ־וטװעי ינעגװעי טעאפ םוצ גנונעקרענא סיוא זא ׳הלװע ןײק ןעװעג טשינ טלאװ
 ןיא ןראװעג ןסאלשעגנײא ךיוא ןעגנוצעזרעביא ײרד עקיזאד יד ןטלאװ אקנעש
 גנולמאז יד .דיל ןטמיראב־טלעװ םעד ןופ עידאטאראבאל רעשידײ רענײלק רעד
 ןבא המלש ןופ ״ראי יבאב״ ןופ גנוצעזרעביא עשיאערבעה א ךיוא זדנוא טיג

 .דראװיעה סקאמ ןופ עיםרעװ עשילגנע ןא ןוא ןשוש

 טימ ךעלפערט רעײז ךיז טקידנעראפ בײלקפא־רעדיל רעטנאסערעטניא רעד
 יד טימ ךיז טםילש םאװ ׳(ראילקש השמ ןופ טצעזעגרעביא) ״םעומש א״ םעד

 — תורוש עטריטיצ־רעירפ

 ׳ןטײצ ענדאמ רעײז יד
 טײקכעלרע עטושפ ןעװ

 .טכארטאב טײקטםײרד ראפ ןעמ טאה

 — טײקטםײרד יװ רעמ ןעװעג זיא ״ראי יבאב״ לאש רעקידרעטײמורט רעד

 ־ןטעיװאס ןיא רעלטםניק ןטײרפאב ןקיטפנוקוצ םעד ןופ ײרשעגסיוא רעד
 .דנאבראפ
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 ןטעאפ עשידײ־שיטעיװאס ענעטינשראפ־גנױ

 ־ילב עלאםאלאק טאהעג טאה דנאבראפ־ןטעיװאם ןיא רוטארעטיל עשידײ יד
 ריא ןופ גנאג רעד ןראװעג טלעטשעגפא זיא לאמ עכעלטע רעבא ׳ןטײקכעלגעמ
 ןיא זיא רוטארעטיל רעשידײ רעד טימ ןעמאזוצ .גנולקיװטנא רעכעלריטאנ

 ןיא טאה םאװ ׳ןושל ןשידײ ןופ גנאזעג סאד ןעגנאגעגפיוא דנאבראפ־ןטעיװאס
 ׳קיטאמעט רעד ןופ ןעזעגפא ׳טײקרעטױל ערעדנוזאב א ןזיװעגסיורא דנאלסור
 ׳ןרעדנװואב וצ זיא׳ס .ןגאזגיז־ײטראפ יד וצ טדימשעגוצ ןעװעג ךעלניױועג זיא םאװ
 ןוא ןושל ןשידײ ןופ חוכ ןטימ ןאמעגפיוא ןבאה ןטעאפ עשיטעיװאם לאצ א סאװ
 םארטש םענײמעגלא ןופ ןםירעגפא ןעװעג ןענעז ײז שטאכ ״תוחוכ ענעגײא טימ

 .רוטארעטיל רעשידײ רעד ןופ

 ןיא ןוא ,רעבײרש רעשידײ רעשיטעיװאס רעד זא ׳ןבאה ןעניז ןיא געמ ןעמ
 קיטאמעט רעשידײ רעטכע ןופ טביוראב ןעװעג זיא ׳טעאפ רעד ׳ײר רעטשדע רעד
 ךיז ראפ זיא סאװ ׳טײקשירעפעש רעשידײ ןופ קיגארט־טײלגאב רעד ןופ ןוא
 טעאפ רעשידײ רעשיטעיװאס רעד .טראװ עשידײ םאד ןביוהרעד וצ לולע ןײלא
 ־עג טאה רע .ןװיטאמ עקיזאד יד ןופ ןגאזפא רענעקארשרעד א טזומעג ךיז טאה
 ־ראפ עדעװטעי ןדײמםיוא ןוא ׳טײקידרעפאה ןוא דײרפ זיולב ןגאלשסיורא טזומ
 .עקידנעעשעג ןוא עשירעפעש — קיטאמעלבארפ רעקידלארשי־ללכ טימ גנודניב

 ןוא טראװ עשידײ םאד ןעגנוזעצ ןטעאפ עשיטעיװאם ןבאה ןגעװטםעד ןופ
 זא ׳טײקמעראװ ליפ יוזא הרוש רעשיטעאפ רעשידײ רעד ןיא ןזאלבעגנײרא
 .ןעמיוצ עקידהליחתכל טימ ןאטעגפיוא ןטראד ןבאה ײז סאװ ׳ןענױטש םוצ זיא׳ם

 םאװ ׳ךעלטכיל יד ךעלרעפנײשאב טעזרעד ןעמ ןעװ ׳ןרעװ וצ לעפתנ זיא׳ס
 ׳דײר ערעײז ןטכײלאב וצ ףיוא ןדנוצעגנא ןבאה ןטעאפ עשידײ עשיטעיװאס יד
 שממ ראנ ןראװעג טקיטומרעד ראנ טשינ זיא עיצאלימיסא יד וװ דנאל א ןיא
 ערעגנײ לאצ א םאװ ׳ןרעדנװואב וצ רעמ ךאנ זיא׳ם .ןראװעג ןעגנװוצעגפיורא
 טשינ ןענעז ׳גנודליב ערעכעה ןעמוקאב ןבאה סאװ ׳ןטעאפ עשידײ עשיטעיװאם
 ןוא רעטנענ ךאנ ײז טאה׳ם ׳טרעקראפ .טראװ ןשידײ ןופ ןראװעג ןבירטראפ
 ןופ ןעמאנ םעד קידנעײלטנא) ״טרעהעגנײא ןוגינ ןיא״ ןטלאהעג רעטלושעג
 ׳ןושל ןשידײ ןופ ןוגינ ןיא טרעהעגנײא ףיט ׳(רעדיל דנאב א סטאימע לארשי

 .רעדנוװ עלא ענײז ןבארגםיוא ןוא ןקעלפטנא ךרוד
 ־ײמ״ רעד ,״דנאלמײה שיטעװאס״ רעמונ רעטםײנ רעד רימ ראפ טגיל׳ס
 ךס א ןאראפ ךיוא רעמונ ןקיצנײא םעד ןיא ןענעז׳ם ןוא ׳ײרד רעמונ ׳ךױ
 טשינ זיא םאװ ׳רעדנעלםיוא םוחנ רעקיטירק רעד .תורצוא עקידנעײרפרעד
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 טריםערעטניאראפ קראטש ךיז טיוט ןײז ראפ טאה ,ןבראטשעג קירוצ גנאל
 רעטײווצ רעד ברע ןעמוקעגפיוא ןענעז םאװ ,ןטעאפ עשידײ עגנױ לאצ א טימ
 ענעלאפעג עטםײמ יד .דלעפטכאלש ןפױא ןלאפעג ןענעז סאװ ןוא המחלמ־טלעװ
 ןטלאװ ,ןראװעג ןטינשראפ גנױ ןענעז םערעיראק עשירעטכיד סנעמעװ ,ןטעאפ
 ןבאה ײז ןעװ .רעקיצרעפ עטשרע יד ןיא ןעװעג טלא םיוק גאט ןקיטנײה םײב
 ,רעקיצנאװצ יד ןיא טײלעגנױ ןעװעג ײז ןענעז ,טירט עטשרע ערעײז טלעטשעג

 עקידנגאזוצ א ןוא ערעכיז ןוא עטסעפ ץנאג ןעװעג ןענעז ערעײז טירט יד רעבא
 ־טילבעצ רעד ךײש סאװ רקיע רעד ,רוטארעטיל רעשידײ רעצנאג רעד ראפ דײרפ

 .ןושל ןשידײ ןופ טײק

 יד ןופ ןליפשײב עטלײצעג עכעלטע טימ ןענעגונגאב ןזומ ךיז לעװ״כ
 ־אדעפ רעװקםאמ םעד טקידנעעג טאה אקדער לװלעװ .ןטעאפ ענעלאפעג עגנױ
 טימ ןא טגאז ,״םערוטש א ןײז טעװ׳ס״ דיל ןײז .טוטיטסניא־ןינעל ןשיגאג
 רע טאה דיל ןײז .ןטכאלש עקידנדײשטנא יד ןושל לאפמױרט קיטפערק א
 ןופ קעװא זיא רע רעדײא ,ראי 23 ןעװעג טלא םיוק זיא רע ןעװ ,ןבירשעג
 ןוא עכײר א ןזיװעג טאה רע .ןעײמרא םרעלטיה ןגעק טכאלש ןיא װעיק

 — טײקשירעדליב עלעניגירא

 .קילב ןײז טנײה טלקאפ רעפראש זא ,טכאד רימ

 ןראװעג ןריובעג זיא רע .ריציפא־ןטאלפ א ןעװעג ןיא גראװנזײא לאומש
 ־עראפ טרעװ ״דנאלמײה שיטעװאם״ ןיא .1943 ןיא ןעמוקעגמוא ןוא 1920 ןיא
 ךיוא .״ורמוא ןופ העש יד ןא טמוק יוזא״ — ענײז רעדיל עירעם א טכעלטגפ
 ןטינשעג ךיז טאה גראװנזײא .טעטיסרעוױנוא ןופ דיל ןשידײ םוצ טמוק רע
 — טגניז רע יװ ןעװעג זיא ןײלא רע .הגרדמ רעכיוה ראג א ןופ טעאפ א ףיוא

 זיא רע ןעװ ןבירשעג רע טאה רעדיל יד .״גנעפעג ןיא רעגיט רעגנױ א״
 .ראי קיצנאװצ ןעװעג טלא םיוק

 ׳טרעטאלפ לגיופ־רעמוז א — טראװ ןײמ
 .טגײטש סע ףיט ןופ ןײש רעלעה וצ

 ,ןטונימ ערעײט יד שטנעב ךיא

 ,טילגעצ םאלפ־גנופאש ןופ רעװ׳כ ןעװ

 סנײמ טולב ענײר םאד םיוא ךיז טםיג׳ם ןעװ
 •דיל א ןופ ןעגנאלק עטראצ ןיא

 קעװא זיא רע ןעװ ׳ראי 23 ןעװעג טלא םיוק ךיוא זיא קושטלעל ןועמש
 טקידנעעג טאה רע .ןעמוקעגקירוצ טשינ ןוא ןשטײד יד ןגעק המחלמ רעד ןיא
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 עכיוה יד .טעטיםרעװינוא־הכולמ ןשיסורםײװ ןופ טעטלוקאפ ןשירארעטיל םעד
 רענײלק רעד ןיא ןוא .טראװ ןשידײ ןופ טדמערפעגפא טשינ םיא טאה גנודליב
 ןטארטראפ רע זיא ןטעאפ עשידײ ענעלאפעג־טכאלש ןיא ןופ גנולמאז־קנעדעג

 ״לעשוב ןגעװ דיל יד״ — טםײה םאװ ,דיל קיטכיל א טימ

 ,לרעםאװ קידנעײטש א ןיא ,ליטש א ןיא אד ךיז טלגיפש רע

 ,ןײא ןיוש טלמירד רע זא טכאד׳ס ןוא

 .לרעםאװ ןעמעראװ ןוא ןליטש ןפיוא

 ברעמ ףיוא למיה רענעדנוצעגנא־טיור רעד
 ,טרעװ רעםאלב ץלא

 לגילפ ןשחרזימ טימ ךיז טגײל ןוא
 .פמוז ןיא לקנוט ראג

 .קגוט א רעםאװ ןיא לשערפ א ךיז טוט ןאד

 לשוב רעד םע טגארט
 ןגנאל ןיא לבאנש ןיא

 .עזאירעב רעראלק רעד ףיוא ךיז וצ

 רעטציא וליפא ךאנ ןטלאװ םאװ ,ןאשזדיב־אריב ןופ ןטעאפ עגנױ ײװצ
 — ןײטשפאה לרא ןוא ןאמפיוק ךענעה — ןעװעג טלא טשינ ראי קיצפופ ןײק

 ןגעװ טגניז ןאמפױק ךענעה .דיל קיצנײא ןא טימ רעדעי ןטארטראפ ןענעז
 לרא ן״ןטניװ עטרעפעלשראפ״ ןוא רעמײב עטפושיכראפ יד ןגעװ ,עגײט רעד
 ןוא ״סענורטס ערעביוז טימ ןעלדיפ עקינוז ןופ״ — ןוגינ םעד טכוז ןײטשפאה

 ,״טנגױ רעטרעדײלשעצ ךעלײרפ״ א
 ןופ רעדיל ךיוא רימ ןעניפעג ״דנאלמײה שיטעװאס״ רעמונ ןקיבלעז ןיא
 .רעקיצפופ עגנױ יד ןיא טשרע ךיוא ןענעז סאװ ,ןטעאפ ענעבילבעג־ןבעל ערעטלע

 טימ לופ זיא ״טימעג ךעלײרפ ןײמ״ — עירעם־רעדיל םיקסניטלאמ םײח
 ןיא ןוא טעאפ רעפײר רענעםקאװעגסױא ןא זיא יקסניטלאמ .םישודיח עשיטעאפ
 ןופ טגניז רע .עיזעאפ רעשידײ רעד ןופ גנאג רעד ךיז טלגיפש רעדיל ענײז
 ,גגולפירקראפ רערעװש א ןופ ןוא דלעפטבאלש ןפיוא ןשינעבעלכרוד ענײז

 ןוא דניק ןוא בײװ וצ טפאשביל רעקידײרפ טימ לופ ןענעז תורוש יד רעבא
 עקװאקסירט א יװ ןוא סעקװעשטיפ ײלרעלכ טימ ןוא טנחאב״ טראװ ןשידײ םוצ

 .טײקידװעליפש עטכײרגרעד א ןוא ראמוה טגאמראפ רע .״טײב ןופ

 ,םאלפ טימ ןוא סרעטילפש טימ רימ ףיוא טאה טלגאהעג

 .םעט םעד טיוט ןופ םױועג םײװ ךיא זא רימ טבײלג ןוא

 .טימעג ןכעלײרפ ןײמ געלפ׳כ ןרילראפ טינ ראנ
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 .טינ ךיא ןיב רוביג ןוא דלעה רעסיורג ןײק ךאד ןוא

 ןיב א ראפ ארומ םױה דע ךאד ךיא באה טא
 .ןיפש ןוא עקרעשטשאי רעקטירפ רעד ראפ ןוא

 .זיומ א ראפ ,ךיז טײטשראפ ,ךיוא ךיז קערש ךיא
 .םיוא תמא ןצנאג םעד ןיוש ךײא גאז׳כ ןוא

 ,קילבנצאק ןופ ץנאלג םענירג ןגעק זא

 ,קירוצ פא שטשוטמ ,דשח טימ טערט ךיא

 .קיסעמ־םובלא לםיב א שטאכ ,דיל טליפשעגםיוא לופ א זיא טא ןוא

 ,ענײד ךעלעבירג־ןח ןיא ןײרא לאפ׳כ ןעװ

 ?ןגיוצעגםױרא טראד ןופ ךימ טלאװ רעװ זיא

 ,ןענעז ןפיל ענײד טא־טא זא

 •ןגיוא ענײד טא־טא ןוא

 ,ןבײרטראפ וצ עראנ רעד ןופ רעגנירג זיא רעב א

 .ןבײלבראפ ךעלעבירג יד ןיא ןיוש טראד טלאװ״כ
 ׳ךיז טכאמעג ךעלעכײמש ןופ עלעקנעב א טלאװ ךיא

 .ךיז טכאלעג ןוא ןסעזעג

 ןעמוק — ראטנאג םהרבא ןוא ןאיבורג לטאמ — ןטעאפ עטנאקאב יד
 ןיא ןבײרגרעד ײז לפיװ זיא רעדנװו םאד ןוא דיל ןעגנוזעצ רעײז טימ ךיוא
 ־וצכרוד ךיז טזײװאב ןאיבורג לטאמ .טײקטצענערגאב רעשיטאמעט ןופ םעלק

 .טאג טימ ןגירק

 ,דובכה־אסכ ןײד ףיוא ןבױא ןטראד ןסעזעג טםיב

 ,דניק ןײמ ןופ טאה׳מ טיוה יד טלײשעג ןעװ

 טעײטסעג טינ ןבאה רעבירג ןײק ןעװ
 .םיתמ עקידנטראװ קידלודעג יד ןטלאהאב ףיוא

 פאק ןײד ףיוא שא סױא טיש ,הבושת וט
 .ליורג ןוא רעצ טימ רעמאי ןוא

 .םזיעטא ןײק טשינ ןענעז ,תונעט עפראש וליפא ,תונעט

 ײלרעלא ןשיװצ טריצאפש םאװ ,טעאפ רעקיטפערק א זיא ןאיבורג לטאמ
 .טײקרעכיז רעשילאכגאלעמ א טימ רעדיל עטצינשעג

 יוזא זיא המחלמ רעדעי ןיא
 .ױרטש יװ ,רעײפ ןיא ןשטנעמ טקור ןעמ
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 ,יורטש ןגיוטם ןעײטש דלעפ ןיא
 .יורפ ןוא דניק ןײד ןעמ טסישרעד טראד

 ןײז ןעװעג טלאװ קיטאמעט יד ןעװ ׳ןאטפיוא ךס א ראג טנעקעג טלאװ רע
 .לאװסיוא רעטײרב ןוא רעײרפ רענעגײא

 ׳רעײפ םײב טײטש לאװאק רעד
 ׳סעװאקדאפ דרעפ םעד ןא טוט

 ןוױוא ןיא טקוק רעקעב רעד
 ״דאנה ןופרעד טאה ןוא

 עװטארד יד טײרד רעטםוש רעד
 ׳ליוז יד קעל א טוט ןוא

 ׳עטאט ׳רעטיב טרעװ רימ ןוא
 .ליומ ןיא דיל רעײנ א ןופ

 ןעמאנ רעד יװ זיא ״עביל ראפ םאמ יד״ עירעם־רעדיל םראטנאג םהרבא
 — טפאשקנאד ןוא טפאשײרטעג ׳טפאשביל ןופ רעדיל ץנארק א ׳זדנוא טגאז

 — ףארטש א ראג יצ ׳דאנג א זיא׳ס — טשינ םײװ ךיא

 ׳ףאלש םעניא יליפא פא וטםטיה םעטא ןײמ
 ׳ריד ןופ ךיז ןטיה טשינ לאז ךיא יװ ןוא

 .רעירפא טםליװ וד ץלא ןוא ץלא וטםײטשראפ

 ׳םערב ןופ שטײנק ןיא ׳ךימ וטםעז ןגיוא ענײמ ןיא
 ׳םעד ןיא ךיוא וליפא ׳פאק ןופ גײנ ןיא

 ׳טארט םעד לעטש ךיא יװ ׳עצײלפ ןײמ ךיז טרעקיוה׳ס יװ
 ׳ןא ריד טײג םע ץלא ןוא
 .דאש א ריד זיא ץלא ןוא

 ־מעראװ עקידנליפטימ א סיורא טפור םאװ ׳תומימת א טימ טבײרש ראטנאג
 ןטימ ׳ליװ רע ןעװ ׳ןאט ליפש א ךיוא רעבא ךיז ןעק רע .רענעײל םײב טײק

 .םארג ןשידײ ןוא טראװ ןשידײ

 .יולב ןענעז ןגיוא ענײד לײװ ריד ןיא
 ׳טלמעראב ײז רעײפ טימ ןוז יד טאה׳ם לײװ

 ׳יוט ןקידלכײר ןיא טליהעגנײא ןוא
 .טלמערדעג קידנכאװ טםלאװ וד יװ
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 ליװ דנאבראפךטעיװאס ןיא ןראװעג ןטינשראפ זיא םאװ ״טראוד עשידײ סאד
 עכלעזא טנעײל ןעמ זא .טירט עטמאצעג רעטציא טלעטש ןוא ןבעל םוצ ןעמוק
 עשידײ םאד טילבעצ קיבראפ ךיז טלאװ׳ם יװ טשרע ןעמ טריפשרעד רעדיל
 ־וטלוק עלופ יד ןדײ ןבעגעגקירוצ תמא ןא ףיוא טלאװ ןעמ ןעװ ,ןושל עשירעפש
 דנארטרעב דראל .ןטפאשרעקלעפ ערעדנא ןסינעג םע םאװ ״טײהײרפ עלער
 עקידרדםכ טימ ןרעװ טקראטשעג ראפרעד ףראד ףור רעטקירדרעטנוא סלעסאר
 ןגײװש םאװ ראפ — רקיע רעד .טלעװ רעצנאג רעד רעביא ןעגנורעדאפ עפראש
 ןענאמ וצ טײהגגעלעג יד ןבאה ײז װו ,רעדנעל עײרפ יד ןיא ןטםינומאק עשידײ יד
 יאדװא ףראד ײז .ףראד ןעמ װו ןיהא ׳גנונאמ רעײז ןקישרעבירא ןענאװ ןופ ןוא
 ךיז טםײר סאװ ,טראװ עשידײ עטמעלקראפ ןוא עטביוטראפ סאד רעײט ןײז
 וצרעד .לאנרושז ןקיצנײא ןא ןופ אטעג רעד ןופ קורדסיוא ןקידנעילב ןלופ םוצ
 — טרילומראפ ךעלשטנעמ יוזא סע טאה לעסאר דנארטרעב יװ ,ךיז טרעדאפ

 ״טײקכעלרע טגנאלראפ םאװ ,טפאשדנײרפ א״

5.7.63 
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 גנולמאז־קנעדעג עשידײ־שיטעיװאס א

 עשיטעיװאם קיצנאװצ ןוא עכעלטע ןראװעג טרידיװקיל ןענעז 1952 ןיא
 ־מוא יד ןופ ןעמאנ רעדעי טעמכ ,טפא רעײז ןעמ טנאמרעד ײז העבײרש עשידײ
 טשינ .טריטיצ טראד ןוא אד ןרעװ ןעגנופאש ערעײז ןוא טגאקאב ןיא עטכארבעג
 ערעסערג טימ עיגאלאטנא ןא ןענישרעד וליפא לארשי תנידמ ןיא זיא קירוצ גנאל
 .ןטײז 800 ךרע ןא טלאה עיגאלאטנא יד .רעבײרש עטכארבעגמוא יד ןופ ןבײלקפא

 ןגעק קידנפמעק ןלאפעג ןעגעז םאװ ,רעבײרש יד טשינ רעבא טנאמרעד ןעמ
 יד ןיא םיצאנ יד ןופ תונברק טשינ — רעדלעפטכאלש עשיםור יד ףיוא סיצאנ יד
 יד ,ײמרא רעשיטעיװאם רעד ןיא רעבײרש עשידײ ראנ ,ךעלטעטש ןוא טעטש
 .ןעמוקעגקירוצ טשינ המחלמ רעד ןופ ןענעז םאװ ,עקיליװײרפ ײז ןופ עטםרעמ

 ־נעמ ערעטלע ןעװעג ןיוש ןענעז רעבײרש עשידײ עשיטעיװאס עטרידיװקיל יד
 ענעלאפעג יד .קיצכעז רעביא רעדא ,קיצכעז וצ טנעאנ לאצ עטסערג יד ,ןשט
 ןיא ןראװעג ןטינשראפ ןענעז סיצאנ יד ןגעק המחלמ רעד ןיא רעבײרש עשידײ
 ןיוש ןבאה ײז רעבא ,רעגגײ ךאג לײט ,קיםײרד ,קיצרעפ ןופ ןראי עקידגעילב יד
 ןגעקטנא םיוראפ ןעגנאגעג ןענעז ײז •טײקשירעפעש עכײר א טלמאזעגנא טאהעג
 ײז ןעװ .םזימיטפא ןוא ןביולג ךם א טימ ,רוטארעטיל רעשידײ רעטילבעצ א
 ןיא רוטארעטיל עשידײ יד ןוא רעמײב עקיטכורפ ןלאפעג ןענעז ,ןלאפעג ןענעז
 זיא סאד .פאלק ןסיורג ןטשרע ריא ןטילעג טימרעד טאה דנאלםור־טעיװאם
 ־עג ןראי רעקיצרעפ יד ףום טאה ןילאטם .ןראי רעקיצרעפ עטשרע יד ןיא ןעשעג

 .דנאלםור־טעיװאס ןיא רוטארעטיל עשידײ לטיפאק םאד ןקידנעראפ טלאװ

 טאה םאװ ,דלעפטכאלש עשיטעיװאם סאד ןעװעג זיא םיא ןופ רעירפ רעבא
 יד ןופ ןעמענ יד .רוטארעטיל רעשידײ דעד ןופ קלח ןגנױ םעד טביורעגקעװא
 לאמ ןײק ראג ןטלאװ ײז יװ ,טנאמרעד טשינ לאמ ןײק טעמכ ןרעװ תונברק עקיזאד
 ןעװעג ןעמאזוצ ײז ןענעז ןתמא רעד ןיא רעבא ,ןעװעג טשינ טלעװ רעד ףיוא
 ףמאק ןיא ןסאלשעגנא קיליװײרפ ךיז טאה םאװ ,עפורג עשירעלטםניק עםיורג א
 עקיניזטסװואב ןוא גנאגפיוא טלעטשעגראפ ךיז טימ טאה סאװ ןוא םיצאנ יד ןגעק
 רעטנוא ךיז טאה םאװ ,ןושל ןשידײ םוצ טפאשביל רעםיורג א טימ ,טײקשירעפעש

 .טלקניפעצ ןוא טליפשעצ טנעה ערעײז

 ןטעאפ עשידײ ענעלאפעג יד טוט ״דנאלמײה שיטעװאס״ ןופ רעמונ־יאמ רעד
 ■טײקיטכערעג םיורג ןופ טקא ןקיזאד םעד טימ ןעמאזוצ רעבא ,תמא לש דםח א
 טימרעד ןוא הלװע עםיורג א ןאטעג ךיוא רעלטסניק עשידיי עגנױ יד טרעװ
 ־ידײ ענײמעגלא עםיורג יד ,רוטארעטיל עשידײ יד טלװעאב קראטש ךיוא טרעװ
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 עלא ןיא רעבײרש עשידײ ןופ ןעגנופאש יד ללוכ זיא םאװ ,רוטארעטיל־טלעװ עש
 .רעדנעל

 טכײרגרעד ןטעאפ עשידײ ענעלאפעג לאצ יד זא ׳ןרעוו טגאזעג ףראד םדוק
 ־סיורא ןוא ןבירשעג ןבאה םאװ ,רעלטםניק עשידײ קיצגאװצ ןוא ןײא ?21 —
 קעטאילביב עסיורג א ,עפש עקידלאװג א — רעכיב־רעדיל רעקילדגעצ ןבעגעג
 ־טנפעראפ ״דנאלמײה שיטעװאס״ .עיזעאפ רעשידײ רעד וצ באגוצ םעײנ א ןופ
 ןטםקיצגאװצ םוצ ,ןטעאפ עגנױ ענעלאפעג יד ןופ עיגאלאטגא־רוטאינימ א טכעל
 ־טעיװאם ץנאג ןיא טפירש עשידײ עקיצנײא יד .דנאלשטײד רעביא גיז ןופ גאטראי
 -עב — רעבײרש עשידײ ערעדנא ןצנײנ ןופ ןעמעג יד ךיוא טנאמרעד דנאלםור

 יד ןיא ןלאפעג ןענעז םאװ ,רעשראפ־רוטארעטיל ןוא רעקיטירק ,ןטםירטעל
 ־רוטאינימ א ןרעװ טלעטשעגנעמאזוצ טעװ ײז ןופ ךיוא זא ,ןפאה רימאל .ןטכאלש
 רקיעב ןוא ןעגנופאש ערעײז ןיא םערעטניא ןא ןשירפפיוא טעװ םאװ ,גנולמאז
 םילוגלג ײלרעלא ןעגנאגעגכרוד זיא םאװ ,טעברא רעשירעשראפ־שידײ רעײז ןיא
 ןופ טיבעג ןפיוא םנגײא ךם א ןאטוצפיוא ןזיװאב ךאד טאה ןוא ןעגנוםאפוצ ןופ

 .שינעטנעק־רוטארעטיל רעשידײ

 יז םאװ ,״דנאלמײה שיטעװאס״ ןופ עיצקאדער רעד דצמ ןעזראפ א זיא׳ם
 ״םירבח־טכאלש״ ןטעאפ ענעלאפעג יד ןופ עיגאלאטנא ריא טײלגאב טשינ טאה
 יד זיא׳ם ,טגאזעג יװ ,רעבא .ןעגנוזײװנא עשיפארגאילביב ןוא ־איב עצרוק טימ
 טעװ םעד ןגעװ ןוא הלװע ערעםערג א ןראװעג ןאטעג ךיוא םירבח ענעלאפעג

 .ןרעװ טדערעג רעטעפש

 ץוט א ןעמענראפ סאװ ,רעדיל טימ טריטנעזערפער ןרעװ ןטעאפ 21 יד
 ,קוםראב הירכז ,םענײא ןופ םאנםיוא ןטיינ ,ךיוא ןרעװ םע .ןטײז עקיטלאפשײװצ

 ךאװש ראג א טימ אקװד ןא ךיז טבײה עיגאלאטנא יד .רעדליב ערעײז טכארבעג
 לאז םע״ טנראװ סאװ ,״עזומ רעד וצ״ ? ןיםאר לאומש טעאפ ןטנאקאב םעד ןופ דיל
 ןראװעג ןבירשעג זיא דיל סאד .״רעהא ןגארטרעד טשינ זדנוא וצ ןברוח רעד ךיז
 טײקטײרג ןײז דיל טײװצ א ןיא םיוא טקירד טעאפ רעד .1941 ראונאי ןט4 םעד

 .״ןעמוק טעװ גאט־םערוטש רעד ןעװ״ ,דנאלרעטאפ םאד ןקידײטראפ וצ

 טעאפ ןשידײ ןשיטעיװאם ןטמיראב לאמ א םעד ןופ רעדיל ןעמוק םיא ךאנ
 ןיא רע זיא ןלאפעג ןוא 1897 ןיא ןראװעג ןרױבעג זיא רע .יקצאװעשטשאכ השמ
 עשידײ עטסוױטקודארפ ןוא עטםטעדליבעג יד ןופ רענײא ןעוועג זיא רע .1943
 ־דנעצ ןופ רבחמ רעד זיא רע .װעיק ןיא םנטםײמ ןעװעג רע זיא וױטקא .ןטעאפ
 רעשיניארקוא ןוא רעשיםור רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא ןוא ןטעלפמאפ ,רעכיב רעקיל
 קיליװײרפ ךיז רע טאה ״דמחלמ רעד ןופ ךורבסיוא םײב ,1941 ןיא .רוטאחעטיל
 .ןעמוקעגקירוצ טשינ דלעפטכאלש ןופ זיא רע רעבא .ײמרא רעד ןיא ןסאלשעגנא
 טאה רע סאװ ,רעדיל ײװצ ענײז טכארבעג ןרעװ עיגאלאטנא־רוטאינימ רעד ןיא
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 ןײטשטאלג בקעי

 םאװ ׳ןוז ןקיראינביז טלאמעד ןײז טעמדיװעג זיא דיל ןײא ,1928 ןיא ןבירשעג
 .המחלמ רעד ןיא ןלאפעג ךיוא ןטאט ןטימ ןעמאזוצ זיא

 וצ גנוגײנ א טימ ,טעאפ רעשידײ רעלעניגירא ןא ןעװעג זיא יקצאװעשטשאכ
 •שידײ ןכעלמיטסקלאפ ןטנוזעג א

 •ןײײ ןוא דײר ,רעטכעלעג טשיורעגפא ןוא טמיושעגפא ןיוש
 •ןײש עיולב א טגייל ךיז לדיטשייב־רעטצנעפ ןסײװ ףיוא

 ,זיוה ןםיורג ,קיזיר ןופ לרעמיצ ןליטש ,ןלאמש ןיא
 •זיולב ןיוש זיא ןבילבעג עלעפײה א — טסעג עלא ןופ

 •טעלפ ןרעװש שיטכאנ ןיא ,עקיזיר יד ,טאטש יד טפאלש סע

 ןעמ ןעמעװ ףיוא ,טעאפ רעשידײ רעגנױ רעטמיראב א ךאנ טמוק םיא ךאנ
 ־רעדיל עקיטפערק טימ ,ןזיװעג ןיוש טאה םאװ ןוא ןעגנונעפאה ךס א טגײלעג טאה
 ןריובעג זיא רע •יקסװעילא יזוב טעאפ רעד — טנאפש רע ןיהוװ ןעגנולמאז
 ןיא המחלמ רעד ןופ בײהנא םײב דלאב רע זיא ןלאפעג ןוא 1908 ןיא ןראװעג
 ןבעל ןוא בײל טימ ךיז טאה רע רעבא ,טעדליבעג ךיוה ןעװעג ךיוא זיא רע .1941
 א ןבעגעגסיורא טאה רע .גנופאש רעשירעלטםניק רעשידײ רעד ןבעגעגרעביא
 ־רעביא םעד ןיא טריםערעטניאראפ רקיע רעד ןעװעג זיא רע .רעכיב־רעדיל לאצ
 טרעכײראב עיזעאפ עשידײ עשיטעיהאס יד טאה רע ןוא טאטש וצ לטעטש ןופ גנאג
 ־עשטשאכ יװ ,טאה רע .ןטאליפ ןוא טאלפ־טפול םעד ןגעװ רעדיל עלעניגירא טימ

 ־ זרעפ־דײר ןכעלמיטםקלאפ ,ןכײװ א טגאמראפ ךיוא ,יקצאװ

 ,סיוא טײג ןוז עטײװ א דלאװ ןטײװ ןיא

 •ןראבעג טכאנ ןיא טרעװ ןרעטש רעכיוה א

 ׳םיורג ןראװעג טײהרענײלק ןענעז רימ
 •ןראי יד ןענעז ײז װו ,חור רעד טםײװ ןוא

 ־ידרעב ןופ ןעמוקעג זיא רע .גנױ רעײז ןלאפעג ךיוא זיא ןאמצראה לטאמ
 ׳װעיק ןיא טרירטנעצנאק ןעװעג זיא טעטיוױטקא עשירארעטיל ןײז ןוא װעשט
 ןלאפעג ןוא 1906 ןיא רע זיא ןראוועג ןריובעג .עפורג רעװעיק רעגנױ רעד טימ
 ןופ ןענעז עיגאלאטנא רענײלק רעד ןיא ענײז רעדיל ײװצ יד .1944 ןיא רע זיא
 רעכעה ךיז ןלעטש וצ טשיג םיא ײב טרעדאפ ןוא ״רעטכיד םוצ״ טגניז רע .1939

 .״רעכעב ןײז טםיב ןוא ןײװ ןײז טםיב וד״ — קלאפ ןופ
 — ןאט םעײנ א ןוא לוק שירפ א טימ טעאפ א ןעװעג זיא טנאמאיד לשרעה

 ,לעה ןוא טײװ זיא טײקליטש יד
 ,םנפארט עקיוט יד ןעלקניפ םע
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 דלעפ ןיא ךיז טאה טלעטשעגקעװא
 .לאפאט רעגעשאלראפ לקנוט א

 םארטאמ א ןעװעג זיא רע .ענליװ ןופ ןעמוקעג זיא ןידלעז אשאי טעאפ רעד
 ־רעדיל עכעלטע ןבעגעגסיורא ךיוא טאה רע .רעדיל־ןטאלפ ןבירשעג טאה רע ןוא
 ןופ ןעגנוצעזרעביא עגייז טימ טנכײצעגםױא קראטש ךיז טאה רע ןוא רעכיב
 טכאלש ןיא ןלאפעג זיא רע ןוא 1901 ןיא רע זיא ןראװעג ןריובעג .ןװאטנאמרעל

 .1942 ןיא

 ,טעינילכראפ ךיז רוכיש טאה ףיש עפראש ןײמ

 .דנאר רעד טאה טרעטיצראפ דלודעגמוא טימ

 רענירג א ןוא רענײר א טײג םולפוצ רעד
 .גנאזעג ןקימיוש טימ טפולי יד טקעװ ןוא

 רעטיור רעד ןיא ריציפא רעגגױ א ןעװעג זיא ײלאלאט בײל טעאפ רעד
 יד ןופ רענײא ןוא עפורג רעקסנימ רעד ןופ דילגטימ א ןעװעג זיא רע .ײמרא
 ןוא ײרד רע זיא טנײה״ זא ,דיל א ןבירשעג רע טאה 1940 ןיא .עטםוױטקודארפ

 ״רעײמראטיור א ראי עטײװצ םאד״ ןיוש זיא רע ןוא ״ןראװעג ראי קיצגאװצ

 ״ןגאז טשינ טלעװ רעד ןיא רענײק טעװ םע
 .ןגארטעג םקיב יד ךיא באה טםיזמוא זא

 ־ײרש ןשידײ א ןופ ןוז רעד ןעװעג זיא ,רערעל רעשידײ א ,דנאמלעה לאומש
 ־רעביא ,םיוא טחיװ ,טאה סאװ ,טעאפ ןשידײ ןטײװצ א ןופ רעדורב א ןוא רעב
 ןופ ןעגנאלק עכעלרעדנװו״ יד ןופ טגניז דנאמלעה לאומש .המחלמ יד טבעלעג
 םינפ ןײמ ,ןטלעװ עלא ןופ ךארב ןסיורג ןיא״ — טײקטײרג ןופ ןוא ״דרע רעד

 .״םאלפ ןיא ןעלגיפשפא
 עצארפ ןוא ימ ןגעװ דיל א ;קוםראב הירכז ןופ דיל־רעדניק א טמוק׳ס
 לײװ א ךיז ךיא לעװ םיא ײב ןוא ,עטאפאל המלש ןופ דיל א ןוא ןיזײר עוװר ןופ
 ־אזוצ יד םאװ ״דלװע עםיורג יד טײטשאב םע םאװ ןיא ,ןרעלקרעד ןוא ןלעטשפא
 םירבח ערעײז ןגעק ןעגנאגאב ןענעז עיגאלאטנא רענײלק רעד ןופ רעלעטשנעמ
 עטאפאל .רוטארעטיל רעשידײ רענײמעגלא רעד ןיא לטיפאק סיורג א ןגעק ןוא
 ךיז טאה טעאפ רעד .1943 ןיא ןלאפעג זיא רע ןוא 1902 ןיא ןראװעג ןריובעג זיא
 ־עגםיורא ךיוא טאה רע .סעינאלאק עשידײ ןיא ,טגגעג רענאסרעכ ןיא טצעזאב
 רעד ןיא טכארבעג טרעװ םאװ ,םנײז דיל סאד .ןעגנולמאז־רעדיל לאצ א ןבעג
 עקאט זיא ,םירבח־טכאלש ענעלאפעג יד ןופ קנעדנא םוצ ,עיגאלאטנא רענײלק
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 רעד ןיא דיל עשידײ עראלק עטשרע םאד זיא ןוא טעברא ןוא דרע ןופ דיל א
 .״קישזומ ןשידײ״ םוצ ןפא ךיז טדנעװ רעטכיד רעד װו ,עיגאלאטנא רעצנאג

 ׳ןצײװ ןופ דלאג סאד ףיוא־טײג ןוז ןופ דלאג ןגעק
 .קילג ןדלאג ןײמ ףיוא־טײג ןוז ןופ דלאג ןגעק

 ,ןצײר ןוא ךימ ןפור ןטנאזיראה עײנ

 .קישזומ רעשידײ ,ךיא גניז רעדיל עײנ

 ןראװעג טכארבעג ןענעז בײלקפא־קנעדעג םעד ןיא רעטכיד ערעדבא עלא ןופ
 ־ױױדניא עשידײ ןײק ןוא ״םעט״ ןשידײ ןײק טשינ ןבאה סאװ ,רעדיל עװעראפ
 ,ןושל שידײ קידעבעל טימ רעדיל יד םיוא ךיז ןענעכײצ ןעמאזוצ .טעטילאוד
 ,הנידמ רעײרפ א ןיא ןבעל ןופ דײרפ עשידײ עלאנאיצאנ ײז ןיא טלעפ׳ם רעבא

 יד .ןטעאפ עשידײ עשירעפעש יװ ןקירדוצסיוא ךיז טײקכעלגעמ א טיג סאװ
 ראנ ,רעדיל עשידײ־ראלק רעקילדנעצ ןבירשעג אי רעבא ןבאה ןטעאפ עקיזאד
 ־ראפ רעקידװעקערש רעד טימ גנאלקנײא ןיא ,רעדיל ײז ןופ ןעמ טאה ןבילקעגפא
 ,גנולמאז רענײלק רעד ןיא ,רעטכיד ןײא .ןראי רעקיצכעז יד ןופ טײקיטכיז

 זא ,ןא ןעמענ רימ ןוא ,ענײז עמאמ יד רעטיױוצ א ,לטעטש שידײ ןײז טנאמרעד
 ףורסיוא ןראלק ןקיצנײא םעד ןופ םאנסיוא ןטימ רעבא .עשידײ א ןעװעג זיא יז
 ־ינײװ ךיוא ראפרעד ןוא עלארטײנ רעדיל עלא ןענעז — ״קישזומ רעשידײ ,ךיא״
 טײצ־ילב רעד ראפ שיטסירעטקאראכ טשינ טולאםבא ןוא קיסעמלטימ ןופ רעק
 טימ ןבאה ןטעאפ עגנױ עקיזאד יד םאװ ,עיזעאפ רעשידײ רעשיטעיװאס רעד ןיא

 .טלעטשעגראפ ךיז

 רעשידײ רעד ןגעק הלװע עשוריפב א גנולמאז עקידװעקערש יד זיא ראפרעד
 יד ןכאמ רעכיג .ןעמיראב ךיז פאנק בײלקפא אזא טימ ןעק םאװ ,רוטארעטיל
 רעבא ,ןעגנוצעזרעביא עטוג ןופ קורדנײא ןא רעדיל עשידײ ״עכעלרעקלעפלא׳,
 עשידײ עקיניזטםװואב ןופ רעדיל ענעבירשעג־לעניגירא ןופ טשינ ןפוא םושב

 .ןטעאפ

 ־וטװעי — ןבײרש טעװ רעדיל עשידײ יד .קורדנײא ןקסעטארג א טכאמ׳ם
 ־ירטקעלע רעקםטארב רעד ןופ רעמערק יזיא ןעגניזאב קיטומ טעװ רע ,אקנעש
 ענעלאפעג ןביולרעד טשינ וליפא טעװ ״דנאלמײה שיטעװאס״ ןוא ,עיצנאטס רעש

 •ליומ שידײ א ןענעפע וצ ןטעאפ עשידײ

 ןבירשעג זיא םאװ ,דיל א ןופ תורוש עכעלטע טימ ןקידנעראפ ךיא לעװ
 ןיוש זיא רע .קידעװש ךענעה טעאפ םעד ןופ ,1942 ןיא ,טנארפ ןפיוא ןראװעג
 טימ טנכײצעג זיא דיל ןײז .ןעמוקעגקירוצ טשינ רעקידעבעל ןײק טנארפ ןופ

 .1942 — עטאד רעד
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 ,רעקידנריר זיא םאװ

 ׳רענעש זיא םאװ
 .טנאנ רערעמ ןײז ץראה ןײד ןעק םאװ

 רעקידמיצולפ רעד יװ
 רענעה ןופ ײרק

 עמאס ןפיוא
 .טנארפ ןטימ

 ׳שינעװער ןוא סענימ ןופ ףײפ ןכעלרעדיוש ןשיװצ
 ׳םיטש־ןטאמראה רעדנלאנק ןופ

 אד ןעײרק םאד טגנילק
 ןענירדנטימניא

 .םיטניא ױזא ןוא קיצראה יוזא

 םיא ךיז טקנעב םע זא ׳דיל ןײז ןיא טגאז סאװ ׳רעטכיד רעד סע זיא רע
 .״טוג םיא זיא ןזעװעג״ װו ,״לטעטש ןשידײ שיסורםײװ״ םעד ךאנ

11.6.65 
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 ךטנאזיראה״ עשידײ־שיטעיװאס יד

 ןא עװקסאמ ןיא ןענישרעד זיא סילעגרעװ ןרהא ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא
 ראפ טלעטש םאװ /׳גנוטכיד רעשיטעיװאס רעקיטײצטנײה רעד ןופ״ עיגאלאטנא
 עיגאלאטנא יד .גנונעדרא רעקידתיב־ףלא ןיא ׳ןטעאפ עשידײ עקידעבעל קיצפופ
 ־רעד רעד טימ ןעמאנ םעד טשטײטראפ ראטקאדער רעד ןוא ךטנאזיראה״ טסײה
 ,עיזעאפ רעשידײ רעשיטעיװאם רעד ןופ ןטנאזיראה יד ןענעז טײרב״ זא ,גגורעלק

 ךיוא טריפעגםיורא טאה עיצולאװער־רעבאטקא עשיטםילאיצאס עסיורג יד לײװ
 א ןופ ןטנאזיראה יד םעד ראפ טנפעעג ,ןתובחר עײרפ ףיוא קלאפ עשידײ סאד

 .״ןבעל קידריװ

 ־ריװ״ ןוא ןקראטש א ראפ לאירעטאמ ןאראפ ןיוש זיא ץאז ןקיזאד םעד ןיא
 םײב ןענעז׳ם יירפ ןוא טײרב יוו ןוא ,״ןבעל ןקידריװ״ םעד חוכמ ,גערפפא ״ןקיד
 ־יראה יד ,טרעקראפ ,ןענעז יצ ןוא קלאפ ןשידײ ןראפ ״ןתובחר יד״ גאט ןקיטנײה
 ךאד טײג תקולחמ עקיזאד יד רעבא .ןראװעג טרעלעמשראפ קראטש טשינ ןטנאז
 וצ ןביולרעד ךיז ןעמ געמ ,גנונעדרא־גאט רעזדנוא ןופ רעטנורא טשינ יװײם
 ןוא ׳חםונ — יװ ׳טדערעג־דלימ ׳עיצקאדער רעד ןופ ריפנײרא םעד ןענעײל
 ־רעד עקידײרפ א תמאב זיא סאװ ,עיגאלאטנא רעד ןופ ןינע םצע םוצ ןײגרעביא

 .שינעעשעג םיורג א ןוא גנונײש

 ,זײװכעלסיב האנה טאה ןעמ .ךוב א יװ שרעדנא ןעמ טנעײל עיגאלאטנא ןא

 ,ןםײװ רימ לײװ דארג ןוא ןטעאפ ענעדישראפ יד ןופ רעדיל יד םעוט זיא ןעמ

 ־רעפ־ףום יד ןופ ,עכאפע־ןילאטס רעשיגארט רעד ןיא ןענעז ״ןטנאזיראה״ יד זא
 ףראד ,ןראװעג טרעטצניפראפ ראנ ,ןראװעג טרעלעמשראפ ראנ טשינ ,רעקיצ

 עשידײ קיצפופ יד ןופ ןעמיטש עקידעבעל יד טפאשטנעאנ טימ ןעמענפיוא ןעמ
 יד ןוא בײלקפא רעד יוזא יװ ןעמיטשאב וצ זדנוא ראפ רעװש זיא׳ם .ןטעאפ
 רעבא .ןראװעג טריפעגכרוד ןענעז ןטעאפ ערעדנוזאב יד ןופ גנוריטנעזערפעו
 רעביא יד ןיא ׳רוטארעטיל רעשידײ רעצנאג רעד טיג עיגאלאטנא יד םאװ ׳םאד
 שוריפב זיא ,גנולמאז רענעבעגעגםיורא ןײש ןטלעז רעד ןופ ןטײז טרעדנוה ףניפ
 ־יראה״ ריא ןיא קיצראהטײרב זיא םאװ ,רוטארעטיל־ללכ רעזדנוא וצ גארטוצ א
 ,גנורעדנוזפא רענעקארשרעד ןופ ןאט םעד טימ טשינ ךיז טנכער ןוא ״טײקשיטנאז
 ־ראפ ,טיגראפ רוטארעטיל רעזדנוא .רעדיל עטסײמ יד ןיא ןאראפ זיא םאװ

 .רעײטשוצ ןוא םוקוצ ןטםנרע ןדעי טײקמעראװ טימ טרירטסיגער ׳טנכײצ

 טשינ ךיז טקיטײנ עיגאלאטנא־עיזעאפ יד — תועט ןײק ןכאמ טשינ ןעמ לאז
 ןיא ןענעז׳ס .גנאגוצ ןקידתונמחר ןיא רעדא ׳טײקכעלבעגראפ רעלעיצעפם א ןיא
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 ־םײמ עכלעזא ןײמ׳כ .ןטעאפ עקיםאלקטשרע קילדנעצ א ןאראפ עיגאלאטנא רעד
 ןביול ײז ןעק ןעמ סאװ ,קיטאמעט ןוא ליפעג ןופ םרעטסײמאב ןוא טראװ ןופ רעט

 ׳ןעײרעקילדעװ םוש ןא
 יד ןופ ןרעטסומ־רעדיל עטכארבעג יד ןיא ןעז ,ךיז טײטשראפ ,ןעק׳מ
 ןעלגנאר טרעהעגפיוא ךיז טאה׳ס רעװ ןוא ךיז טימ ךיז טלגנאר׳ס רעװ ,ןטעאפ
 טגאזעג ןוא ןעגנוזעג ךײלג ראנ ,טלגנארעג טשיג לאמ ןײק ךיז טאה׳ם רעװ ןוא
 א ןעװעטארוצסיורא רעװש ראפרעד עקאט זיא עטצעל יד ײב .ףראד ןעמ םאװ
 וצ טײקכעלגעמ עטםטײװ יד ןבאה לאז סאװ ןוא ןעײרפרעד לאז סאװ ״דרוש
 רעדיל יד טנעײל ןעמ ןעװ רעדנװו םאד רעסערג ךאנ זיא ראפרעד .ןבײלבראפ
 ־אטנא רעדעי ןיא טנעצארפ רעטוג א שוריפב — ןטעאפ עטוג קילדנעצ םעד ןופ
 ןרעדנוזאב םעד וליפא ,לגנארעג ןשיטעאפ םעד טימ־טכאמ ןעמ ןוא — עיגאל
 ,ףמוירט ןשיטעאפ םעד ײז טימ מבעלרעד ןעמ ןוא ןטעאפ־םידיחי יד ןופ ףמאק

 .ןעגנורעטש ענעקארשראפ ןוא עתמא עקידנסיורד עלא ףיוא טקוקעג טשיג
 לאמ ךס א טרעװ ןטעאפ יד ןגעװ תועידי עשיפארגאיב עצרוק יד ןיא
 ־עגנא טשינ טרעװ׳ס דעבא ,״ןקורד ןביוהעגנא״ — ןופ עטאד יד טרזחעגרעביא
 ןענעז ןטעאפ ערעדנא ײב .ןקורד ןביוהעגנא ךיז טאה רעטכיד רעד װו ןבעג
 רעשיטעיװאס רעד ראפ ןראי־קערש יד ןופ סעטאד ןאראפ רעדיל ערעײז רעטנוא
 טלאמעד ןבאה ןטעאפ עשידײ עשיטעיװאס זא ,םע טזײװאב ,רוטארעטיל רעשידײ
 טרעדנוה עכעלטע יד ןיא ןאראפ .דאלפוש ןראפ — ןבײרש טרעהעגפיוא טשינ
 טקנופ ,טײצ רערעטצניפ רענעי ףיוא שינערעהוצנא פאנק ןטעאפ יד ןופ רעדיל
 ןשידײ ןםיורג םעד ןענאמרעד םאװ ,רעדיל קינײװ רעײז ןאראפ ןענעז׳ס יװ
 ,ןגאז וצ טימרעד ןײמ׳כ ,ךוב טרירוזנעצ קידהליחתכל א יאדװא זיא׳ס .ןברוח
 ־אב םעד ןופ טאטלוזער א רעכיז זיא סאװ ,רוזנעצ עטכאמעגפא־קיליװײרפ א

 ־עיװאס םאװ ,קערש א ;עיצאדיװקיל־ןילאטם רעד ןופ ןטאש־קערש ןקידנטײלג
 ײב ,םענעי גאז ײג רעבא .ןעמוקײב טגעמעג ןיוש ןבאה ןטעאפ עשידײ עשיט
 פא םענעי ךערפש ײג וןקערש ךיז ףראד רע קינײװ יװ ,ןדנעטשמוא סמענעי

 .לקיטרא ןקיזאד םעד ןופ עמעט יד טשינ יאדװא זיא׳ם — קערש
 ־עגםיוא׳,ןבאה םאװ ,עכלעזא ךיז ןעניפעג ןטעאפ ענעבילבעגנבעל יד ןשיװצ

 ךיז ןגעװרעד ײז רעבא ,ןרעגאל־םירוסי ןיא ןוא סעמרוט ןיא קערש םעד ״טראװ
 טײקיטכיזראפ ענעקאדשרעד יד .רעדיל ערעײז ןיא םעד ןגעװ ןלײצרעד טשינ
 ־כיד רעשידײ־שיטעיװאס רעד ןופ רעבײהנא״ יד ןופ ןעמעג עטנאמרעד יד םורא
 ,אקטיװק בײל ׳שיקראמ ץרפ ,ןײטשפאה דוד ןופ ןעמענ יװ ״דמדקה רעד ןיא ,״גנוט

 .קורדנײא ןשימאקיגארט ןכעלמײהמוא ןא טכאמ ,רעפעפ קיציא

 לםיב א ךיז ןגירקכרוד ןופ ןטלאהקירוצ טשינ ךיז ןעק ןעמ זא ,ראלק זיא׳ס
 ןעמ ;ןרעהפיוא טגעמעג ןיוש טלאװ רע זא ,טלאה ךיא םאװ ,לעטשנײא ןא טימ
 עשידײ םורא ץלא ךאנ טלגניר םאװ ,דחפ םעד טימ ןםײררעביא זומ ןעמ ןוא געמ
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 זיא׳ס זא ,ןגאז וצ טכער סאד ךיז םענ׳כ .דנאלםור־טעיװאם ןיא טעברא־רוטלוק
 טומ רעקידלאװג ןײק טשינראג ךיז טרעדאפ׳ם ןוא קערש רענעבירטעגרעביא ןא

 .רעקיטומ לםיב א — ןײז וצ

 סאװ ,שטיװארעשא שריה ןופ רעדיל יד טימ ןא דיז טבײה עיגאלאטנא יד
 ןיא ןענישרעד זיא עיגאלאטנא יד .ןטעאפ עטוג רעײז קילדנעצ םוצ רעכיז טרעהעג
 ־עאפ ןופ גנולמאז א ראפ באגםיוא רעשפיה ץנאג א — ןראלפמעזקע טנזיוט ףניפ
 יװ עקירעמא ןיא זדנוא ײב ןרעװ טײרפשראפ טשינ רעכיז טעװ יז רעבא — עיז
 וצ טביולרעד טלאװ ץאלפ׳ם ןעװ ,דשױ א ןעװעג ראפרעד טלאװ .ןײז וצ ףראד׳ס
 טרעהעגפיוא ןבאה םאװ ,עלא יד ןשאררעביא וצ ידכ ,רעדיל עטוג ךס א ןריטיצ

 •טראװ ןשידײ ןופ טײקשירעפעש רעקיטכיל רעד ןיא ןבײלג

 עקאט זא ,ןרעװ טגאזעג ףראד ,טראװ עשידײ םאד ןיוש ןאמרעד׳כ זא ןוא
 טפור ןוא ״ןטנאזיראה״ יד ןיא רעדיל ערעסעב יד טניורקאב טראװ עשידײ םאד
 ־ראפ־ןטעיװאם ןיא ןטעאפ־רעטםײמ יד ןופ טנעה יד ןיא שידײ .רעדנװו םיורא
 ־מיטסקלאפ רעקאמשעג א ףיוא טנעלעגנא יא ,טגעװרעד־שירעפעש יא זיא דנאב
 טראד .עיזעאפ רעשידײ רעםיורג ןוא רעצנאג רעד ןיא יװ רעמ דם א ׳טײקכעל
 ־עגםיוא תמאב טאה םאװ ,טײקכעלמיטסקלאפ עקיזאד יד ןראװעג טיהעגפא זיא
 רעדיל יד ןיא שודיח רעטסערג רעד רשפא זיא סאד .ןטנאזיראה עריא טרעטײרב
 ןופ ןוא םאװ ןופ .דנאלםור־טעיװאס ןיא ןטעאפ עשידײ עסיורג רעקילדנעצ ןופ
 ־עג דיוא ןבאה ןטעאפ עשידײ רענאקירעמא יד יטרענעג ךיז ײז ןבאה ןעמעװ
 עשידײ םאד װו ׳דנאבראפ־ןטעיװאם ןיא רעבא ,ןדאב ןקינײטש ףיוא ,רעדנװו ןזיװ
 ןופ סע טגגיז ׳תיב־ףלא םענעגײא ןײז ןעזעגנא טשינ גנאל ןראי טאה ןושל
 יד ןופ רעדיל עטוג עטסײמ יד ןיא ץנאגעלע רעשיקלאפ ליפ יוזא טימ ןגעװטםעד

 .שודיח רעטםערג רעד םע זיא — ןטעאפ עשידײ עשיטעיװאם

 רע .שטיװארעשא שריה — טימ ,שיטעבאפלא ןא ךיז טבײה עיגאלאטנא יד
 ־אלאטנא רעד ןיא ןוא ראי 57 טלא זיא רע .ענליװ רעקידײל־שידײ א ןיא טניוװ
 שטיװארעשא .ןראי רעקיסײרד יד ןופ וליפא רעדיל ענײז טכעלטנפעראפ ןענעז עיג
 .ץנעטםיזקע עטלפאט א ןבעג ײז ןוא רעדיל ענײז ןריזעיראגעלא וצ גנוגײנ א טאה

 רעשיװטיל רענײמעגלא רעד ןופ ןײשפא ןא ןאראפ זיא טעאפ רענליװ םעד ןיא
 •רעטײװ ןאפש עכעלטע רעבא ,עיזעאפ רעשידײ רעד ןיא עיצידארט

 ןופ לײט ,םנירעטכיד עטריטנאלאט עכעלטע עיגאלאטנא רעד ןיא ןאראפ
 טפור ןעמ םאװ ,עכלעזא וליפא ,רעדיל־עביל ןבירשעג ןוא טגעװרעד דיז ןבאה ײז
 עראד ,לאװמיוב לחר ,ענסאילאב עוױר סנירעטכיד יד •רעדיל־עביל ״עקידניז״
 ־אטנא רעד ןיא ןטארטראפ ןענעז אקנעדאלאכ הרפש ,ןאמרעםאװ עבױל ,עניקײב

 .רעדיל עטוג לאצ א טימ עיגאל

 יד ןופ ןעמענ עטנאקאב־טוג ןיוש יד ״ןטנאזיראה״ יד ןיא ןעניפעג רימ
 ,ץאראב ריאמ ,ףײט השמ ,סילעגרעװ ןרהא ,ןאיבורג לטאמ ,ראטנאג םהרבא ןטעאפ
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 סעמעט עטײרג ףיוא

 ײז ןשיװצ םאװ /ףעמיטש עײנ״ ענעפורעג־יוזא וליפא ןוא גרעבנרעטש בקעי
 .ןבײהגא עקידנגאזוצ ןוא עטוג ךיוא ןעמ טניפעג

 עיגאלאטנא יד לפיװ ףיוא ןגאז וצ ךעלגעממוא זיא׳ם ,טגאזעג רעירפ יװ
 יד זיא רשפא •עיזעאפ עשידײ־שיטעיװאם עקיטציא יד טריטנעזערפער טאה
 ןעק׳ס .רעדיל עקידנגאז טשינראג ךס א וצ קיצראהטײרב וצ ןעװעג עיצקאדער
 ־װירקעג ,תובים ענעדישראפ תמחמ ,ןענעז ןטעאפ עטוג לײט א זא ,ןײז ךיוא רעבא
 טימרעד ןענעז םעיגאלאטנא .רעדיל ערעײז ןופ לאװסיוא םעד טימ ןראװעג טעד
 רעטביד ערעדנוזאב יד ןופ םעימאנאיזיפ יד .ןעגנולמאז עשידיחי ןופ שרעדנא
 ־עפם א .עיגאלאטנא יד ןעמאזוצ ןלעטש םאװ ,יד ךרוד ״טעבראעגסיוא״ ןרעװ
 ןפיוא ערעדנא סיורא טלעטש ןוא ןטעאפ לײט לאמ א טעדוױרק לאװסיוא רעלעיצ
 טאה ,רימ ךיז טכאד ,ךטנאזיראה״ יד ןיא שטאכ — עטעדוױרקעג יד ןופ ןובשח
 טאה׳ס ןוא ןטעאפ עטקילײטאב יד וצ גנויצאב עשירבח א טרינימאד ללכ ךרדב
 יד ןוא ״רצוא״ םעד ״דמדקה רעד ןיא ךיז טגאז סע יװ ,ןלעטשסיורא טלאװעג ךיז

 .דנאלסור־טעיװאס ןיא עיזעאפ רעשידײ רעקידעבעל רעד ןופ ״גנורעבארעד׳,

 רעדיל יד ״ןטנאזיראה״ יד ןיא סניפעג לעיצעפס א ןעװעג ןענעז רימ ראפ
 ןעמאנ םעד ןעקנעדעג טוג ןוא ןבײדשראפ טוג ךיז ןעמ לאז .ןאמטיור המלש ןופ
 טרעװ ןציטאנ עשיפארגאיב עצרוק יד ןיא .ןאמטיור המלש — טעאפ םעד ןופ
 טאדידנאק ,קםלאדאפ־װעליהאמ ןיא ןריובעג״ ,ראי 52 טלא זיא רע זא ,ןבעגעגנא
 — זשזא) טניוװ .1931 ןיא ןקורד ךיז ןביוהעגנא ,ןטפאשנםיװ עשיגאלאליפ ןופ

 .״(קילבופער עמאנאטיוא עשײראמ) אלא־ראקשאי ןיא (.ג .י

 ,טעאפ ןשידײ ןםיורג ןקיזאד םעד ןגעװ רעמ ךם א ןםיװ טלאװעג טלאװ׳כ

 ־כערפ טבײרש רע ןוא ,טרא שידיי א ןופ טייװ ,ןפראװראפ ץעגרע טניוװ םאװ
 ליפ יוזא טימ ,ןושל ןשידײ ןראפ טפאשביל ליפ יוזא טימ ,רעדיל עשידײ עקיט
 ־כעלדליב רעלעניגירא ךעלנײװעגרעםױא אזא טימ ,טעטיזאוטריװ ןוא טפאשטנעק
 ןופ רעטכיד א סאװ ,דײרפ ןופ רעטיצ א טימ תורוש ענײז טנעײל ןעמ זא ,טײק

 .עיזעאפ רעשידײ רעד ןיא ןעמוקעגוצ זדנוא זיא הגרדמ אזא

 ןײלק א סנײז ףיוא ןלעטשוצפא ךיז טײהגגעלעג א טאהעג לאמ א ןיוש באה׳כ
 עלעדיפ ןיא םאװ״ — עיגאלאטנא רעד ןיא ןםאלשעגנײא ךיוא בגא זיא םאװ ,דיל
 אזא זא ,תודע ןענעז ״ןטנאזיראה״ יד ןיא רעדיל עכעלטע יד רעבא .״טקעטש

 .ןסירגאב ןוא ןשטנעב םיא ףראד ןעמ ,ןקרעמאב וצ קינײװ זיא רעטכיד

 ענעםירעגםיורא טימ רעדיל ענײז ןריפוצרעביא ןעניגראפ טשינ ךיז ןעק ךיא
 ךיז ראפ ןבאה רימ זא ,ןגאז גנוקרעמאב רעקיטציא ןײמ טימ זיולב ליװ׳כ .תורוש
 א ןוא ןליפעג עפיט טימ טעאפ א ,ןגנמ ןםיורג א ,שידײ ןופ זאוטריװ ןסיורג א
 גנאל ןלאז ײז זא ,תורוש ענײז ןריזיטאמארד וצ חוכ ןקראטש א טימ שטנעמ

 .טימעג ןיא ןרעטיצ

 רעםיורג א ןוא רעדיל ןביז טימ עיגאלאטנא רעד ןיא ןטארטראפ זיא רע
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 םענעמוקעגוצ ןרעײט ,םעײנ א ןופ ןסורג ןענעז רעדיל ענײז עלא ןוא עמעאפ
 ןײק טשינ הלילח זיא׳ס ןוא — ןגאז געמ ןעמ .ןאנביוא ןשיטעאפ־שידײ ןיא ןעמאנ
 יד טימ זא ,עיגאלאטנא רעד ןיא ןטעאפ עקיטכיװ ערעדנא יד ראפ גנוקידײלאב
 .ךאז עסיורג א ןאטעגפיוא ןיוש עיגאלאטנא יד טאה ןאמטיור המלש ןופ רעדיל

 רעתמא ןא — ךעלמיטםקלאפ ,שיגארט ,טסנרע ,קידװעליפש זיא ןאמטיור המלש
 ־כײלג ןוא — ןושל רעזדנוא ןופ למאזנא ןיא ןלאװק עטםנעש יד ןופ רעפורקירוצ

 .ןעלטימ־קורדםיוא ענײז ןיא שירעלטםניק־שידיחי ןוא ןרעדאמ קיטײצ
 וטפיוא םעד ראפ ןרעװ טםירגאב ףראד ״ןטנאזיראה״ עיגאלאטנא יד ,ללכה
 טעאפ םוצ .דנאלםור־טעיװאם ןיא טבעל טראװ עשיטעאפ עשידיי סאד זא ,ןזײװ וצ
 ,קילבופער רעשיטעיװאס רעשײראמ רעד ןיא ,אלא־ראקשאי ןיא ,ןאמטיור המלש

 .גנורעדנװואב ןוא גגוםירגאב עמעראװ ערעדנוזאב ןײמ ךיא קיש

23.7.65 

218 



 גאט־ןריובעג ןטסדס םשיקראמ ץרפ םורא

 ־עג טלא טנײה רע טלאװ ,1965 ףוס זיב טבעלרעד טלאװ שיקראמ ץרפ ןעװ
 ןטעביז םעד ןבעגעגנא טרעװ ןריובעג ןײז ןופ עטאד יד .ראי קיצעביז ןראװ
 קיצנאװצ ןוא עכעלטע ןפארטעג טאה םאװ ,רזג רעד רעבא .1895 רעבמעצעד
 ךיוא ,ןדראךינעל א ןופ רעגערט םעד ,םיא טאה רעבײרש עשידײ־שיטעיװאס
 ־עיװאס יד טגײשאב טאה סאװ ,ינפ רעד ןופ עטאד־גגערבמוא יד .ןטימעגסױא טשיג
 טםוגיוא רעטפלעװצ רעד — טנכײצאב לעיציפא זיא ,רוטארעטיל עשידײ־שימ
 רעשידײ רעד ןופ רעײטשראפ עטםנעש יד טלעטשעג ןעמ טאה טלאמעד .1952
 .ןסאשעגסיוא ײז ןוא לטנעװ םוצ דנאלםור־טעיװאם ןיא רוטלוק ןוא רוטארעטיל

 ןעװ ,דנאלסור ןיא טראװ ןשירעלטםניק ןשידײ ןופ ץנירפ רעד טלעפעג טלאװ־ס
 ־םעיאמ ןקיזאד םעד .שיקראמ ץרפ ןופ פאק םענײש םעד טניושעג טלאװ ןילאטס
 םעד ןעװעגײב ןענעז םאװ ׳תודע ןלײצרעד יוזא — שיקראמ טאה פאק ןשיטעט
 קיטומ ןגירשעגמיוא ןוא טנאװ ןיא טפאלקעג — סעצארפ ןכעלדנעש ןוא ןקיטולב
 םעד ןא טלעװ רעד ןופ ןײגוצקעװא טשינ ,ץלאטש ןײז ןוא רעצ ןײז ,גאטײװ ןײז
 רע •ןײרא םינפ ןיא רעקידלושאב עשירענגיל עגײז ןפראװעג טאה רע סאװ ,תמא
 ערעזדנוא ןופ רעטלע םעד ןיא קעװא ,ראי 57 ןעװעג טלא ןצנאג ןיא זיא
 ןוא ערעגאמ יד ןזײרפשוצרעבירא ןעװעג טרעשאב טשינ זיא׳ס ןעמעװ ,עסיורג
 םכילע־םולש ,55 ןופ רעטלע ןיא ןבראטשעג זיא שאוהי .רעקיצפופ עטראפשעגוצ

 .ראי 58 וצ קעװא זיא לאגיס .י .י ,57 ןעװעג טלא זיא

 ףיוא רעבײרש רעשידײ רעטםוױטקודארפ רעד ןעװעג זיא שיקראמ ץרפ
 רעמ ךאנ רשפא ןוא ליפ יוזא ןבירשעג רעכיז טאה רע .טלעװ רעצגאג רעד
 ןענעז סאװ ,סעמארד טזאלעגרעביא ךאנ רע טאה וצרעד .לאגיס .י .י יװ עיזעאפ
 עצרוק ׳ןעגאמאר עקידנעב־רעװש עכעלטע ,גלאפרעד טימ ןראװעג טליפשעג
 השורי רעשיטעאפ ןײז ןיא .קיטםיצילבופ ,ןטעלפמאפ ,ןעײםע ,ןעגנולײצרעד
 ־דנעצ רשפא ,רעטנזיוט יד ןיא סעמעאפ עקידעװנאקטײרב ,ערעגנעל ךיז ןעניפעג

 ״תורוש רעטנזיוט רעקיל
 ןעמענמורא ןוא ןשיקראמ ץרפ ןצאשוצפא ךעלגעממוא ראפרעד זיא סע
 ןבירשעג ךאנ טאה רע ןעװ ,1948 זיב 1918 ןופ ערעיראק עשירעפעש עצנאג ןײז
 טאה רע ןוא םײה ןײז ןופ ןעמונעגםיורא םיא טאה ןעמ רעדײא ,רעדיל עכעלטע

 .ןעזעגנא טשינ ןײש עקיטכיל יד רעמ ןיוש

 עקיזאד יד .גנולעטשאב ןופ שטײב יד ביל ןבאה םאװ ,סרעלטסניק ןאראפ
 לעטשוצ ךיוא טנײמ גנולעטשאב לײװ ,וױטקודארפ ןרעװ וצ ײז טגניװצ שטײב
 ־רילפ ײז ,רעצנעליופ עבטב ןענעז רעלטסניק עטםײמ .טײצ רעטמיטשאב א וצ
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 ןרפ האנה יד םיוא־ןעיצ ײז ,עיצאריפסניא רעײז טימ ןוא עזומ רעד טימ ןעװעט
 עקיטראפ םאד ןקוקוצנא ארומ טושפ ײז ןבאה ךעלרעניא לײװ ,קרעװ א ןגארטסיוא

 ןײק טשינ ןעמ טאה גנאװצ־גנולעטשאב טיול רעבא טעברא ןעמ ןעװ .שינעפעשאב
 ־יפםניא רעד טימ עביל עגנאל ןײק ןריפ טשינ ראט׳מ ,קיטש עליופ יד ראפ טײצ

 .תילכת וצ טמוק ןעמ ,עיצאר
 ,ןעגנולעטשאב עטסנעש יד ןגארקעג דנאלםור־טעיװאם ןיא טאה שיקראמ ץרפ

 רעד ראפ ארומ ץיק טשינ טאה טעאפ רעד ביוא ,ןשטניװ ךיז ןעק טעאפ א סאװ
 ־אב םשיקראמ .ךיז טימ ךעלנײװעג ןעגנערב ןעגנולעטשאס עכלעזא םאװ ״דנכס
 ־עלאצאב ןײז ,ןירעמענפא ןײז ןעװעג זיא יז .גנוריגער יד ןעװעג זיא ןירעלעטש

 .ןעמאנ ןסיורג א טבאמעג םיא טאה יז ןוא ןירעטײרפשראפ ןײז ,ןיר
 ־קינאה עתמא ןשיקראמ ראפ ןעװעג ןענעז ןדנעטשמוא עקיצניג עקיזאד יד
 טאה רע ןוא סאבעלאב ןםיורג א ראפ טעברא רע זא ,טסװועג טאה רע .ןראי
 זיא שיקראמ ןעװ טרפב .ןראװעג טרעקוצראפ ךײלג ןענעז סאװ ,ןכאז טלעטשעגוצ
 ןוא װיסלופמיא ןעװעג יװ ײם זיא רע .ןטעאפ ןשיװצ םאנםיוא ןא ןעװעג אקװד
 ןעװעג ןענעז ענײז ןסערעטניא עשירעלטםניק יד .טעיארטסעגנא־שירעפעש דימת
 ׳ןלעצ עשיריל עגגע ןיא ןעגנאפ טזאלעג טשינ לאמ ןײק ךיז טאה רע ןוא עטײרב
 ןזיװאב טאה ,דמלמ א ןופ ןוז רעד ,רע .רעדיל עשיריל־תמא ענײז ןיא וליפא
 ןופ קעװא ירפ זיא רע שטאכ ״דשורי עשידײ עםיורג א ךיז טימ ןעמענוצטימ
 ןוא ןעװעג זיא רע .טלעװ רעד רעביא רעדנאװ ןײז ןביוהעגנא ןוא זיוה םנטאט
 טעאפ רעשידײ רעטסלאנאיצאנ רעד ,וליפא ןראי עטםרעװש יד ךרוד ןבילבעג
 ךיז טלפאנעגפא טשינ טנעמאמ ןײא ןײק ףיוא טאה רע .דנאבראפ־ןטעיװאס ןיא
 ׳ליומ שידיי א טימ ןעגניז וצ טאהעג ארומ טשינ לאמ ןײק טאה רע ןוא שרוש ןופ

 יןורכז ןשידײ א טימ ןעקנעדעג ןוא ןגיוא עשידײ טימ ןעז
 ,זאלרעביא רעשירארעטיל רעצנאג ןייז ראפרעד טעװ ןשיקראמ ןופ ןבײלב

 .םענײז םענמורא ןטײרב םעד ןוא ,דײ ןלופ םעד ,ןשטנעמ ןצנאג םעד טיג רע לײװ

 ןופ טכייװעגפא טשינ לאמ ןײק ,ךות ןיא ,רע טאה ןעגנולכיורטש ענײז עלא טימ
 א ןבײלב טעװ זאלרעביא רעלופ רעקיזאד רעד .רענײז השורי רעשידײ רעד
 ־כעלנעזרעפ רעשירעלטםניק רעשידײ רעקיטכיװ א ךאנ טנעמונאמ רעשיפארגאיב
 ערעװש רעקילדנעצ יד ןיא ,ףרװונא ןלאםאלאק ןקיזאד םעד ןופ לפיװ רעבא .טײק
 ־עלטםניק ןכעלרעניא ןא טאה ,תורוש עשיטעאפ רעטנזיוט רעקילדנעצ ןוא רעכיב
 ןבאה טעװ ןעמ ןעװ ,ןצאשפא תמא ןא ףיוא ןענעק טשרע ןעמ טעװ ,טרעװ ןשיר
 ןוא טעװעראהעגנא טאה רידא רעקיזאד רעד םאװ ,ןגעמראפ עםיורג םאד ךיז ראפ

 .טלמאזעגנא
 :ןשטניװ ךיז ןעק טעאפ א םאװ ץלא טימ טשטגעבעג ןעװעג זיא שיקראמ

 א טימ ךאנ וצרעד ןוא טײקכעלדליב עלעניגירא ,טײקכעלקירדסיוא ,קיזומ ,ןושל
 ןענעפע טימ ראפרעד טניולאב םיא טאה םאװ ,שידײ וצ טפאשביל רעשירעפעש
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 םאװ ,ןטײקכעלגעמ עקידנעײנאב יד טימ ,סעקשזעטס ענעטלאהאב םיא ראפ
 .ןפוא ןטםלעניגירא םעד ףיוא טצונעגסיוא טאה שיקראמ

 ־ודארפ רעסיורג ןײז ןופ ץיה ןיא ןוא תולעמ ליפ יוזא טימ רענעקנאשאב א
 ןא — ןטלאװ ןוא ןטלאש ליפ וצ תורוש ענײז טזאלעג טפא רע טאה ,טפארק־ריצ
 .ןעגניזרעד ןוא ןדעררעד ךיז ןלעװ ײז זא ,טיורטעג ליפ וצ ײז טאה רע .החגשה

 למוט םעד ,טעפמיא סשיקראמ יװ ,רעמ ןבעגעג טשינ רעבא ײז ןבאה לאמ לײט
 .םזאיזוטנע־גנופאש ןופ ןערב םעד ןוא

 ןוא ןפוטשכרוד ךיז קיטכיזראפ ןפראד טעװ בײלקפא רעשירעלטםניק רעד
 ־פא רעדא ,בײלקפא רעקיזאד רעד שטאכ ,ןקידװעבײלב םוצ גנאגוצ א ןעניפעג
 רע םאװ ,ץלא ןופ ןרעװ לעפתנ וליפא ןוא ןבאה האנה ןענעק טעװ ,רעבײלק

 .ןעלםפ ןזומ טעװ רע םאװ ,םעד ןופ וליפא ;געװ ןפיוא ןעניפעג טעװ

 םנטצעל ןענעז םאװ ,ןעלקיטרא לײט טנעײלעג קיטײװ ןתמא טימ באה׳כ
 ־אשפא יד .רעדנעל עשיטםיגומאק ןיא ןשיקראמ ןגעװ ןראװעג טכעלטנפעראפ
 ־תױרזכא יוזא זיא ןבעל ןײז סאװ ,רעצ ןפיט םעד טפראשראפ רעמ ךאנ ןבאה ןעגנוצ
 ־יבאהער טשינ ץלא ךאנ גנוריגער יד םיא טאה לעיציפא .ןראװעג ןטינשראפ קיד
 ־יבאהער רעלעיציפא׳ ןיא יװ ייס טגיל׳ם ןיולאב לפיװ ,טגאזעג סנײטש׳מ .טריטיל
 רעקיזאד רעד וליפא רעבא .טולב םענעסאגראפ טםיזמוא םעד ראפ ,עיצאטיל
 טנפעעג לעיציפא טשינ וליפא ךאנ ןענעז׳ס .ןעמוקעג טשינ ךיוא ךאנ זיא ןיולאב
 עטכארבעגמוא יד ןגעק גנוקידלושאב רעשיגנאלש רעד ןופ ןלאקאטארפ יד ןראװעג
 ןעמוקעג ןדײ עקיזאד יד זיא םאװ ראפ טשינ ץלא טםײװ ןעמ .רעבײרש עשידײ
 געמ ןעמ זא ,קנװו א ןבעגעג אי רעבא טאה גנוריגער יד .ןיד־קספ רעטםיװ אזא
 עלעיציפא־בלאה ןימ א — גאטנריובעג ןטםקיצעביז סשיקראמ ןרעײפ טײרב

 .ןפיל ענעסאלשראפ טימ ,עיצאטיליבאהער
 ןעניפעג ,1965 רעבמעװאנ ,״דנאלמײה שיטעװאס״ רעמונ ןטפלע םעד ןיא
 ־כעלטנפעראפ־טשינ רעםיורג א ןופ ןטנעמגארפ ןוא שיקראמ ץרפ ןופ דיל א רימ
 ןײק ןוא ןטלאהאב שיקראמ טאה עמעאפ יד םאװ ,רעדנ גו א זיא׳ס .עמעאפ רעט
 םאװ ,תורוש ןאראפ ריא ןיא ןענעז׳ם .טכעלטנפעראפ ןוא טקידנעראפ טשינ לאמ
 געמ רע יצ ,טקפםעג טאה שיקראמ ץרפ םאװ ראפ ,דום םעד רשפא ןטלאהטנא
 שיקראמ טאה ,רעשמ ךיז זיא ןעמ יװ ,שטאכ ,ןכעלטנפעראפ עמעאפ עקיזאד יד
 רעד ןיא ,״ןאמ רעקיראי־קיצרעפ״ ןפורעגנא טאה רע םאװ ,עמעאפ יד ןבירשעג
 טשרע ןײלא שיקראמ זיא טלאמעד .ןראי רעקיצגאװצ יד ןופ טפלעה רעטשרע

 .ראי קיםײרד ןעװעג טלא

 ,״דנאלמייה שיטעװאס״ ןופ רענעײל א םורא טפאכ רעצ רעתמא רעד רעבא
 ןיוש געמ ןעמ זא ןוא ןקערש ךיז ןרעהוצפיוא טײצ ןיוש זיא׳ס זא ,טבײלג םאװ
 ןשידײ ןקיצנײא םעד ןיא ,טראװ ךעלשטנעמ ןוא שידײ ןפא ןא טימ ןעמוקסיורא
 גנולדנאהפא עטײרב יד טנעײל ןעמ תעב — דנאלםור־טעיװאס ןיא לאנרושז
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 ןײטשטאלג בקעי

 ־ירק רעד יװ ,דלאװג .קינעמער שרעה רעקיטירק םעד ןופ ןשיקראמ ץרפ ןגעװ
 ןשאװוצנײר ידכ ,םישעמ טעברא ,קיטירק ןבײרש אי אקװד ןאק סאװ ,רעקיט
 ,גנוגנערטשנא ןופ שממ טכײרפ קינעמער .םזילאנאיצאנ ןופ ״אטח״ ןופ ןשיקראמ

 שטאכ ,״שיטסילאנאיצאנ״ ןעװעג טשינ זיא שיקראמ זא ,ןזײװאב קידנלעװ
 רעד טיול ןוא םעראפ רעד טיול ,לאנאיצאנ ףיט״ ןעװעג זיא טםנוק סשיקראמ
 ןוא תונױער עלאנאיצאנ יד״ ?״טײקכעלקריװ רעד ןופ גנוסאפפיוא רעשירעדליב
 גנוזײל עקיטליגדנע רעײז ןעמוקאב קלאפ םענעגײא םעד ןגעװ ןעגנוטכארטאב
 רעד ןיא ,טלעװ רעד ןופ גנוקיטלאטשעגרעביא רערענאיצולאװער רעד ןיא
 ןשידײ םענופ ךיוא ןוא ,רעקלעפ עלא ןופ ןבעל םענופ גנוקיטלאטשעגרעביא

 .״טײקיטכערעג ןוא טײהײרפ ןופ תודוםי עלאיצאס עײנ ףיוא ,קלאפ

 ןא ןעניפעג וצ קיטאבארקא רעד טעמדיװעג זיא לקיטרא ןופ לטירד טוג א
 וצ טריצודער ךײלג ןרעװ םאװ ,״תונויער עלאגאיצאנ״ םשיקראמ ןיא שטײטפא
 עיצולאװער יד ןוא מעלבארפ עלאנאיצאנ יד״ .״םעראפ רעד טיול לאנאיצאנ״
 ־ײװ זדנוא טלײצרעד ,״זעטניס םענײמעגלא ןא ןיא טזײלעג ןשיקראמ ײב ןרעװ
 ײטשראפ ךיא יװ ,זײב ןײק ןופ ןםיװ טשינ יוזא ןלאז רימ ןוא ,קיגעמער רעט

 .ןופרעד שטײט םעד טש־ינ
 יוזא ןרעװ לאגאג טשינ ,יקסװעיאטסאד טשינ ,ןינעסעי טשינ ,ןינוב טשינ
 שרעה יװ ,ןגעמראפ ןשירעלטםניק ןשיסור ןופ לײט א יװ טנגײאראפ קיטכיזראפ
 ךאנ ךיז טעברא רע .ןשיקראמ ץרפ ןגעװ ,ינק עקידרעטיצ טימ ,סע טוט קינעמער
 ךיז טלאװ רע ןעװ ׳רעכײלג ןעװעג טלאװ׳ם סאװ ,דרוםבא אזא ףיוא ףיורא
 עיצולאװער יד״ — זא ,זדנוא טגאז רע .וצרעד טרירעגוצ טשינ ןצנאג ןיא שטאכ
 ,ןוא רעקלעפ עלא ןופ םעלבארפ עלאנאיצאנ יד ןפוא ןטםעב ןפיוא טזײלרעד
 טשינ טעװ טפלעה עטשרע יד ביוא .״קלאפ ןשידײ םענופ ךיוא ,ךעלריטאנ

 עלאנאיצאנ א ראפ םאװ — קיטײװ טימ רעבא ךיז טגערפ ,ןרעװ טגערפעגפא
 ? ןראװעג טזײלעג ךעלריטאנ יוזא ,ךעלטנגײא ,ןענעז קלאפ ןשידײ ןופ ןעמעלבארפ

 ־פיוא — ןגאז טלאװעג זדגוא קינעמער טאה רשפא ,רעלעפ־קורד א םע זיא רשפא
 .ןראװעג טזײלעג

 ןענאמ וצ ןליװ ןטסדנימ ןדעי פא טיוט םאװ ,טײקנקארשרעד אזא סאװ וצ
 טבורחראפ זיא סאװ ,ןבעל שידײ לאנאיצאג א ןופ לעטשקירוצ ןוא טכירפיוא

 זןעמעלבארפ עשידײ עלא עגײז טימ ןראװעג
 שיטעװאם״ ןופ דנײרפ ןקיטכירפיוא ןדעי םורא טפאכ רעצ רעטםיװ א רעבא
 ,גאט ןקיטנײה םײב רוטארעטיל רעשידײ־שיטעיװאם רעד ןופ ןוא ״דגאלמײה

 יוזא יװ וליפא זמר ןײק לקיטרא םקינעמער שרעה ןיא טשינ טניפעג ןעמ ןעװ
 ראנ ׳רעטיב גונעג ןעװעג טלאװ ןײלא סאד .טלעװ רעד ןופ קעװא זיא שיקראמ
 למילב א ןבעגוצוצ ,.שיקראמ ןופ דיל א קידנריטיצ ,ךאנ ךיז טניגראפ קינעמער
 םענופ קעװא רעטכיד רעד טײג ןפיל יד ףיוא גנאזעג םעד טימ״ — זא ,ךיז ןופ
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 םעמעט עטײרג ףיוא

 ־רעה יד וצ ןײגרעד ןלעװ ןעגנאלק עטרעטסײגאב יד זא ׳רעביז קידנעײז ,ןבעל
 /ךשטנעמ ןופ רעצ

 יוזא יװ ,טלײצרעד טשינ טרעװ׳ם תויה ,שילאבמיס ןטײטאב ףראד םאד
 טאה ערעיראק עשירעטכיד סשיקראמ זא ,״ןבעל םענופ קעווא״ זיא שיקראמ ץרפ
 קעװא /׳ןפיל יד ףיוא גנאזעג טימ״ — קעװא ראג זיא רע ןוא טקידנעראפ ןײש ךיז
 ןלעװ ןעגנאלק עטרעטםײגאב ענײז זא ,טסװועג ךאד טאה רע לײװ ,החמש טימ

 ״ןשטנעמ ןופ רעצרעה יד וצ ןײגרעד״
 זיא ןעגנאגעג ןוא — הקישנב ןראװעג ןעמונעגקעװא ,סע טםײה ,זיא שיקראמ

 .גנאזעג טימ רע
 עכלעזא ןזאלכרוד טנעקעג םילעגרעװ ןרהא ראטקאדער רעד טאה יוזא יװ
 ,ףוס ןשיגארט סשיקראמ ןגעװ תמא םעד קידנלײצרעד טשינ ,ןלאז סאװ ,תורוש

 י רקש ןשיניצ ןטקיצלאמשראפ טימ עיפארגאיב ןײז ןעלגנירמורא
 ־דפםה יד שטאװק ןכעלקילגמוא ןקיזאד םוצ ןלעטשנגעקטנא ראפרעד ליװ׳כ
 גנוצאשפא רעקידנריר ןײז ןיא ןבירשעג טאה דראפם דוד טעאפ רעד סאװ ,דײר
 ,״עמיטשסקלאפ״ רעװעשראװ רעד ןיא ןענישרעד זיא סאװ ,ןשיקראמ ץרפ ןופ

 טימ ,רעמונ־לבױ־שיקראמ א זײװלײט זיא רעמונ רעד .רעבמעצעד ןטפלע ןופ
 ,ןעגנוצאשפא ערעדנא עכעלטע ןוא ןשיקראמ וצ רעדיל ,ןשיקראמ ץרפ ןופ רעדיל

 .םילעב המלש — רעקיטירק םעד ןופ לקיטרא לארטנעצ א ײז ןשיװצ

 רעטנוא ןברק א ןלאפעג זיא רע.״״ :ןשיקראמ ץרפ ןגעװ דראפס דוד טבײרש
 טימ עקיביולג יד ןופ ןגיוא יד טדנעלבראפ טאה רעכלעװ ,שטעג א ןופ קאה רעד
 ־עטכיד ןײז ןופ ילבעצ עמאם ןיא ןלאפעג •רעײפ טלאק ןוא טלצגיקעג ,שלאפ א
 ןעמאזוצ ,קלאפ ןײז ןפארטעג טאה םאװ ,ךארב ןסיורג םעד ךאנ ,טנאלאט ןשיר
 ראנ ךיז טאה סאװ ,דנאל ןופ ןטאירטאפ — ןטעאפ עטםערג ײר רעצנאג א טימ
 ־פיוא רעדיװ ןוא הער־היח רעשיטסישאפ רעד ןופ טײרפאב טולב ןכײט ןיא סאװ
 ןלאפעג .רעגריב עלא ראפ טײהכײלג ןוא טײהײרפ ןופ גנונעפאה רעד טימ טנײשעג
 רעלאנאיצאנ רעד טאה טראװ שירעלטסניק ןײז ןיא ןעװ ,טנעמאמ םעד ןיא
 ןופ ךײה רעטסכעה רעד וצ ןביוהרעד ךיז קלאפ ןעמוקעגמוא ןײז ןופ קיטײװ
 רעכעלשטנעמ ןראװעג זיא רעצ רעשידײ ןײז ןוא גנורעטײלםיוא רעכעלשטנעמ
 ־אס ןצנאג ןופ גנונאמרעד ןוא גנונאמ עלעבאנ ןוא עצלאטש ןראװעג זיא ,רעצ
 רעקיבײא טימ טעװ רעכלעװ ,טיוט רעקיניזמוא רעלאדרוםבא ןא .קלאפ ןשיטעיװ

 .״רעדרעמ יד ןקעדאב דנאש

 ןיא ןכעלטנפעראפ ײז ןוא רעטרעװ עכלעזא ןבײרש טשינ ץלא ךאנ ןעמ ראט
 ןענײװאב וצ ןוא תמא םעד ןלײצרעד וצ טאבראפ רעװ ? ״דנאלמײה שיטעװאס״
 ךאנ טגניװצ רעװ רעבא דטעאפ ןשידײ ןםיורג א ןופ ״טיוט ןקיניזמוא םעד״
 טימ ןבעל ןופ״ קעװא זיא שיקראמ זא ,ןבײרש וצ רעקיטירק ןשידײ א וצרעד
 31.12.65 ז״ןפיל יד ףיוא גנאזעג
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 ףײטש א ףיוא לגיפש א״ ןיא אקטיװק בײל

 ״ןײטש א ףיוא לגיפש א״ עיגאלאטנא רעד ןופ עיצקאדער יד סאװ ,טעברא יד
 עזארפ ןוא עיזעאפ רעשידײ־שיטעיװאס ןופ בײלקפא םעד ןיא טריפעגכרוד טאה
 םנטםײמ ןענעז רעבײרש עשידײ ״עטרידיװקיל״ ףלעװצ יד .עלאסאלאק א זיא
 ־ארבעצ רעײז טימ ןוא טײקצנאג רעײז טימ ׳ןײטש םעד ףיוא טלגיפשעגפא טוג
 רעלאטנעמונאמ רעקיזאד רעד ןופ טרעהעג טשינ ןבאה סאװ ,יד ראפ .טײקנכ
 ־ענרעטנוא עקידתופתושב יד זיא ןוא ביבא־לת ןיא ןענישרעד זיא סאװ ,גנולמאז
 גאלראפ ןוא (תורדתםה יד טנײמ םאד ןווא) ״טײק ענעדלאג יד״ גאלראפ ןופ גנומ
 עיגאלאטנא רעד ןופ ןעמאנ רעד :רעטרעװ עכעלטע ןבײרש ןעמ ףראד ,ץרפ .ל .י
 רקיע רעד ןוא דיל א םשיקראמ ץרפ ןופ ןעמונעג זיא ״ןײטש א ףיוא לגיפש א״
 ףיוא לגיפש א יװ ןלאפעגפארא ץראה ןײמ זיא׳ם זא״ — ןגאז סאװ ,תורוש יד ןופ
 שטאכ .״טרעטילפשעצ ךיז רעקיטש ףיוא ךארב ןופ גנולק א טימ ןוא ןײטש א
 ןענעז ׳ךארב ןופ גנולק ןסיורג םעד ןעזעגםיו־־יאפ טשינ םעד טימ טאה שיקראמ
 ־ערפער ןרעװ סע װו ,עיגאלאטנא רעד וצ ריפנײרא רעשילאבמיס א תורוש יד
 טלאה עיגאלאטנא יד .ןטסילעװאנ ןוא ןטעאפ עשידײ־שיטעיװאם ףלעװצ טריטנעז
 עיצקאדער יד .טאמראפ ןסיורג ןיא ןראוועג ןבעגעגסיורא זיא ןוא ןטײז אסס רעביא
 ײז .קורעמש אגח ןוא רעװעקצוס םהרבא ,יקסװאשורה ןימינב ןופ ןענאטשאב זיא
 ןא ךימ גלאפ — ןופ ןענאטשאב זיא טעברא רעײז ,סרעבײלקפא יד ןעװעג ןענעז
 ,לופ טשינ זיא בײלקפא רעד זא ,תונעט טימ ןעמוק ןעמ לאז רעמאט .טעברא

 ־נעזערפער שרעדנא לםיב א רעבײרש עטכארבעגמוא יד טנעקעג טאה ןעמ רעדא
 טוט טײג — ץורית ןקיטראפ ןטוג א רעײז ןבאה ףיורעד עיצקאדער יד ןעק ,ןריט

 .טנאק ריא םאװ טזײװ ןוא טעברא אזא ריא

 ״ןייז רעשמ םיוק ךיז ןעק ןעמ .ןראװעג ןאטעגפא זיא טעברא עקידנפאכראפ א
 עיגאלאטנא יד .ךיז ראפ טאהעג טאה עיצקאדער יד באגפיוא ןקיזיר א ראפ םאװ
 ־אילביב ןוא סעיפארגאיב — לאװסיוא־עזארפ ןוא ־עיזעאפ םוצ באגוצ א ךיוא טאה
 עכעלריפסיוא ןוא שזאקעיפ לדנעמ ןופ טלעטשעגגעמאזוצ ,לאירעטאמ ןשיפארג
 .גנולמאז רעםיורג רעד ןיא ,קרעװ־עזארפ ןדעי ןוא דיל ןדעי וצ שממ ,תורעה

 ןגעקטנא לכײמש א ןפורעגסיורא תורעה עכעלריפסיוא עכלע;א ןטלאװ ךעלנײװעג
 ,הרוש א ןופ לאמ טפא ,סעיצאיראװ עכלעזא ןכוזםיוא ןופ טײקיםילפרעביא רעד

 עטלמאזעג ןיא ןענישרעד זיא יז זיב ,לאניגירא ןופ ןראװעג טרעדנעעג זיא םאװ
 ־ארגאיב יד ןופ לײט א ךיוא שיטקאפ טרפ םעד ןיא ןענעז תורעה יד רעבא .קרעװ
 ־אפוצ רענעגנװוצעג רעד ןגעװ זדנוא טלײצרעד הרוש עטרעדנעעג א לײװ ,סעיפ
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 ־נרױלראפ ןײז ןופ רעדא ,רעלטםניק־עזארפ רעדא טעאפ ןשיטעיװאס ןופ טײקיס
 טפוש רעד ןרעװ טעװ׳ס רעװ טםװועג טכער טשינ לאמ ןײק טאה רע לײװ ׳טײק
 יד .ןזאלרעביא געמ ןעמ סאװ ןוא ןקעמםיוא זומ ןעמ סאװ ׳טעברא ןײז רעביא
 ־נםיװ־שידײ םעד ןעקנאד ףראד׳מ ןוא ךיז ראפ עידוטש א ראפרעד ןענעז תורעה
 לײװ ,טריפעגכרוד טעברא ןײז טאה רע יװ ןפוא ןראפ קורעמש אנח רעלטפאש
 יד ןענעײל ײרטעג ןוא ןטנאיראװ עכעלטע ןעניפעגסיוא טזומעג טפא טאה רע
 ריפנײרא ןשירערעלקפיוא םעד ןבירשעג ךיוא טאה קורעמש .תורוש ערעדנוזאב

 .עיגאלאטנא רעד וצ

 רעםיורג רעד ןיא טריטנעזערפער ןרעװ סאװ ,רעבײרש עטכארבעגמוא יד
 לאומש ,ןײטשפאה דוד ,רתםנ רעד ,ןאסלעגרעב דוד * ןענעז עיגאלאטנא־רוכזי
 לאומש ,קאבלוק השמ ,שיקראמ ץרפ ,אקטיװק בײל ,װארינשוק ןרהא ,װאסרעפ

 .דארלעסקא קילעז ,רעפעפ קיציא ,קיראכ יזיא ,ןיקלאה

 רעביירש עשידײ־שיטעיװאם יד ןופ עיצאדיװקיל־ןםאמ רעד ןופ עטאד יד
 יד ןופ סקעז זיולב רעבא ,1952 טםוגיוא רעט12 — ןבעגעגנא ךעלנײװעג טרעװ
 ןענעז ײז ןופ ףניפ .1952 ןיא ןראװעג טכארבעגמוא ןענעז רעבײרש עטריגאלאטנא
 טרעטצניפעגפא טאה ןיקלאה לאומש .ןראװעג טכארבעגמוא רעדנוזאב ןוא רעירפ
 ־הםיפת ןיא טריפעגרעבירא ןקנארק א םיא ןעמ טאה רעטעפש ,הסיפת ןיא
 ־ארבעצ א רעבא ,עיצאדיװקיל רעד ןופ רעטעװעטארעג א רע זיא סיורא .לאטיפש

 ראפ ראלק ןעװעג זיא ,1960 ןיא ןבראטשעג זיא רע ןעװ ןוא ,שטנעמ רענעכ
 ,ןבעל ןכארבעצ א ןופ ראי טכא ךאנ ןעװעג טרעשאב ןענעז םיא ביוא זא ,ןעמעלא
 ־עיװאם יד ףיוא טאטנעטא־ןסאמ םעד ןופ ןברק א ןעװעג ןגעװטסעד ןופ רע זיא
 יװ ,ןראװעג ןעמונעגנײרא טכער טימ ־יאפרעד זיא רע .רעפעש עשידײ־שיט
 טרעדירבראפ ןעװעג דימת טשינ ןענעז םאװ ,רעדירב ףלעװצ יד ןופ רענײא

 .ןבעל ןיא ךיז ןשיװצ
 יד זא ,ראלק זיא׳ס .ןבירשעג ךם א ןיוש ןעמ טאה עיגאלאטנא רעד ןגעװ
 המכמ ,רוטארעטיל־סוניכ רעזדנוא וצ גארטײב רענעביוהעג ראג א זיא גנולמאז
 ןעק עידוטש יד ןוא ;ןרידוטש וצ יא ,ןענעײל םוצ קרעװ א יא זיא׳ם .םימעט המכו
 יד ףיוא ןלעטשפא ךיז ,לשמל ,ןעק ןעמ .ךעלעקגיװ ךם א ראג ןעמענמורא ךיוא
 העפשה רעײז ןוא רעקיטירק עטניורקעגטםבלעז ןופ סעיניל־קיטירק עשיגאזגיז
 םאװ ,רעבײרש יד ןופ תורוש ןלײטוצסיוא ךעלגעמ ךיוא זיא׳ם .רעבײרש יד ףיוא
 זיא םאװ ,קיטירק רענעפורעג יוזא רעשיגאזגיז רעד ןגעק טגילקעג ךיז ןבאה
 ןעק ןעמ .רעבײרש עשידײ־טשינ יד ײב יװ ,רעכעלטםפיופ ןעמוקעגסיורא טפא
 ןראי יד ןיא וליפא ,ןטעאפ לײט ײב תורוש עלאנאיצאנ־שינאראמ יד ןכוז ךיוא
 יד ןופ רעצעמע זא ,טאהעג ארומ טאה ןעמ ;שינעלעטשנײא ןא ןעװעג זיא׳ם ןעװ
 עכעלרעפעג עקיזאד יד ףיוא ןפראװפיורא ךיז ךײלג טעװ רעקיטירק עשיטםידאס
 ןוא רעטציא ךאנ ןבעל סעכאפע־עיציזיװקניא ענעי ןופ רעקיטירק לײט .״ןגײנפא״
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 ןײטשטאלג בקעי

 ןפורעגנא ײז טאה אקטיװק בײל יוז /׳לגײפ־קנטש״ יד םױה דע ךאג ןענעז ײז
 .דיל שיריטאם א םנײז ןיא

* 

 ־עגרעםיוא ןוא טעאפ ןקיטראנגײא םעד ףיוא ןלעטשפא עקאט ךיז ךיא ליװ
 טנכײצעגםיוא טמוק טײקיטראנגײא ןײז .אקטיװק בײל שטנעמ ןקיטומ ןכעלנײװ
 קנאד א טמוק׳ם •״ןײטש א ףיוא לגיפש א״ עיגאלאטנא רעד ןיא קורדםיוא םוצ
 װו ,רעדיל עירפ עגײז טימ טלעטשעגראפ םיא ןבאה ײז םאװ ,רעבײלקפא יד
 ־פאק ןוא עטליפשעצ ענײז טימ ןוא טעטילאניגירא סיורג ןזיװעגםיורא טאה רע

 .ןזרעפ ענזיר
 לײװ ,רעדיל םאקטיװק בײל ףיוא פא ךיז לעטש׳כ םאװ ״דבים א ךאנ ןאראפ
 עשראװ ןיא ןוא עװקסאמ ןיא טרעײפעג רעטציא טרעװ גאטנריובעג רעטס75 ןײז
 ־עיװאם עטםטמיראב יד ןופ םענײא ןגעװ ןראװעג ןבירשעג ךם א ןיוש זיא׳ם ןוא
 ןענעז רעדיל־רעדניק ענײז לעיצעפס ןוא רעדיל סנעמעװ ,רעבײרש עשידײ־שיט
 ערעדנא קילדנעצ א ןיא ןוא שיםור ףיוא ןעגנוצעזרעביא ךרוד ןראװעג טמיראב

 .ןטפאשרעקלעפ עשיטעיװאס יד ןופ תונושל

 רעבײרש רעטלגנירעגמורא דובכ טימ ןוא רעטמיראב רעקיזאד רעד רעבא
 ךיז טאה רע לײװ ,טומ ןײז בילוצ ,ערעדנא ןופ תורצ רעמ טפאכעגנײרא טאה
 עשימזאפס ןוא עטכירעגמוא יד ןגעק טרעװעג ךיז טאה רע ,״טזאלעג״ טשינ
 ־יצעג רע טאה דיל ןײא טימ .רעדיל עשיריטאפ עירעס א ןיא ,״ןעגנוקינײר״
 .תועשר־קיטירק רעשיקאלוק ןײז ןוא ןװאקאװטיל השמ ןגעק טקעריד טעװעל

 זא ,טםװועג ראלק ןבאה עלא .״יליומ לגיופ־קניטש רעד״ ןםײהעג טאה דיל םאד
 — תורוש עכלעזא ןיא

 ךאד ןפיוא טײטש רע — טכאד זדנוא ,טכאד זדנוא
 ,טגנאלרעד ,לבאנש ןײז םיוא־טיצ ןוא

 — קנאטשעג א טרעװ בוטש ןיא

 רעשידײ רעד ןופ טפוש ןוא קסופ רעקיטלאמעד רעד טלטערטראפעגפא טרעװ —
 .װאקאװטיל השמ — רוטארעטיל

 עכעלטע .לאדנאקם ןסיורג א טכאזרואראפ ךײלג ןבאה רעדיל עשיריטאם יד
 עקיזאד יד .ןאקטיװק טקידײטראפ ןוא טומ טימ ןעמונעגנא ךיז ןבאה ןטעאפ עשידײ
 ןופ ןראװעג זיא׳ס .ןםײמשפא ךעלטנפע טזומעג רעטעפש ךיז ןבאה רעבײרש
 ־עג טליטשעגנײא טשינ ךיג יוזא זיא ראװ ,״אקטיװק־השעמ״ א לאדגאקס א םעד
 זיא ףארטש עבראה ןײז .ןראוועג טפארטשאב רעװש זיא ןײלא אקטיװק .ןראװ
 לאנרושז ןופ עיגעלאק־עיצקאדער רעד ןופ טקיטײזאב םיא טאה ןעמ םאװ ,ןעװעג
 אזא 1929 ןיא טנײמעג טאה׳ם סאװ ,ןײטשראפ טוג ןעק׳מ .״טלעװ עטיור יד״
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 סעמעט עטײרג ףיוא

 םיא ןקיטײזאב ןוא רבח א ןופ פא ךיז ןעלסײרט םירבח ענעגײא •.ףארטש עכעלטנפע
 ןאקטיװק ןלעטש טנײמעג טאה גנולדנאה אזא .ראטקאדערטימ א יװ טעברא ןײז ןופ
 ךאנ בצמ ןרעטיב םאקטיװק ןלעטשראפ טוג רעײז ךיז ןעק׳מ ןוא הנחמל ץוחמ
 ןופ קורדםיוא ןא״ יװ ןראװעג טריזירעטקאראכ זיא סאװ ,גנורעדורפיוא רענעי

 .״רוטארעטיל רעד ןיא ףירגגא ןטכער א

 טאה אקטיװק יװ טםײװ ןעמ ןעװ ,ןרעװ וצ טנױטשרעד ראפרעד זיא׳ם
 ־אם ןיא ןראװעג טמיראב זיא רע ךיג יװ ןוא םיאנוש ענײז רעביא טריפמוירט
 יד ןיא ןראװעג טנרעלעג ןענעז סאװ ,רעדיל־רעדניק ענײז טימ דנאבראפ־ןטעיװ
 עשידײ־שיטעיװאם ערעדנא ןופ רעירפ ךאנ זיא אקטיװק .םעלוש עשיטעיװאם
 ענײז ןשיװצ ןוא ,ןזײרק עשירארעטיל עשידײ־טשיג ןיא ןראװעג טמיראב ןטעאפ

 .רעבײרש עשיניארקוא ןוא עשיםור עטםערג יד ןעװעג ןענעז םירבח עטנעאנ

 ־תודע ןטיול .טכאמעג עילאק טשינ ןאקטיװק טאה טײקטמיראב עקיזאד יד
 ןיא ,דנאלםור־טעיװאם ןיא דנו־ענ ןעװעג ןענעז םאװ ,ןטעאפ עשידײ ןופ ןגאז
 ־מעראװ ןוא רעטםעב רעײז ןעװעג אקטיװק זיא ,ןראי־רעלטיה עכעלרעדיוש ענעי
 טפא ךיז טאה רע ,רערעײז הבוט־לעב רעטסערג רעד ןעװעג זיא רע .רבח רעטם
 ־ןטעאפ םירבח עקיזאד יד ראפ ךיז טלעטשעגנײא ןוא טעװענאושעג טשינ ןײלא

 .םיטילפ

 רעטכיד א יװ ןביוהעגנא ןבאה אקטיװק בײל זא ,טנאקאב טוג וצ טשינ זיא׳ס
 רעד ןיא טכארבעג ,טגאזעג יװ ,ןרעװ םאװ ,רעדיל עטשרע ענײז .זרעפ ןעײרפ ןופ
 ןעגנערב ײז ןוא ןראי רעקיצנאװצ יד ןופ ןוא 1918—1917 ןופ ןענעז ,עיגאלאטנא
 .םעראפ ןיא טשינ ןוא שיטאמעט טשיג ,גנאװצ םוש ןא טעאפ ןעײרפ א ךיז טימ

 רעבא ןטראלקעגםיוא טשינ טגאזעג רעםעב רעדא ,ראלקמוא ןענעז רעדיל לײט
 טאה גנודליב עםיורג וצ ןײק .ןח טימ לופ תורוש ךם א ןענעז ײז ןיא וליפא
 רעשיטעאפ רעכיוה א ףיוא ןא ןזײװ רעדיל ענײז רעבא ,ןעמוקאב טשינ אקטיװק
 ןעמונעג טפא טאה רע ןוא קיטאמעט רעשידײ וצ ןגיוצעג טאה םיא .רוטלוק

 .ןטלאטשעג עשילביב וצ ״גנולעטש״ עשיטעאפ

 .ושע

 .דלעפ ןקידנקעמש טימ טשטנעבעג ,רענעםקאװאב

 .בוח רעזײרג א רימ ןופ טמוק ריד

 ,ףיט ןײמ ןיא ןעקנוזראפ טגיל רע

 .תורצוא ענעטאשראפ ענײמ ןיא ןבארגאב
 .ושע

 ,סעצײלפ ענײד רעטניה ,ליטש

 ,לזמ ןײד ןופ תוחיר יד ןגיוזעג ךיא באה ליטש

 .דלעפ קידנקעמש ,ושע ,ריד ןופ קנארטעג עקיטפערק םאד
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 ןײטשטאלג בקעי

 — שיכ״נת ךיז טקידנע דיל סאד

 ׳ושע
 ,ךעלעספעש ענײד וצ רימ ןופ פא ךיז רעק

 ׳ןלאװק עקידנקעמש ענײד וצ
 ײז ףיוא טנאה ןײד ףיורא גײל

 .טנאה עטלא קיראה ןײד

 ־ראפ טפא טאה םאװ ,םעטי־י ןקיטעפמיא ןא טגאמראפ טאה אקטיװק בײל
 וצ טײקכעלדליב ןופ ןבירטעג םיא טאה הרוש רעד ןופ קיזומ יד .דיל ןײז טלקנוט
 ןוא תורוש עגנאל ןוא עצרוק ןריניבמאק וצ טאהעג ביל טאה רע .טײקכעלדליב
 ןוא טײקכעלמיטסקלאפ ןײז .טראװ ןטדערעג ןופ פארט םעד ןבעגנײרא ײז ןיא

 .רעדיל־רעדניק עקיטכערפ ענײז ןפאש ןפלאהעג םיא ןבאה טײקשילאקיזומ ןײז

 ־עגכרוד ךם א ןאראפ זיא ,ערעטעפש יד ןיא וליפא ,רעדיל סאקטיװק ןיא
 .טגניזראפ ןוא טדערראפ רע סאװ ,רעיורט רעשידיחי רעטלגומש

 — רעדיל־םארגאפ עירעס א ןבירשעג ךיוא טאה אקטיװק בײל

 ? א — ןגיוא יד טימ לטניפ ךיא ,קוק

 ,טיוט ןיב ךיא זא ,טגאז ןכש ןײמ

 ׳טעגרהרעד ךימ טאה׳מ זא
 ז טםירק א ,םיא ןבײלג ךיא לאז

 ,״ןרעטש יד ףיוא קוק ךיא ןעװ״ ,״עטםטעפש יד זדנוא״ — ןענעז רעדיל עטוג

 לאנרושז ןיא טכעלטנפעראפ טאה אקטיװק םאװ ,״דומע ןראפ״ דיל ןטלעז א ןוא
 ענײז ןיא ןעמונעגנײרא טשינ לאמ ןײק ןוא ,1922 ןיא ,ןילרעב ןיא ״םיורגלימ״

 :רעכיב

 ,דומע ןראפ

 טכיל ענעדנוצעגנא ראפ
 ,בײל ןײמ טליפרעד ךיא באה

 ,טײקראלק םאד

 .טולב ןײמ ןופ חיר ןטוג םעד

 ־ ןעזעג בײל קיטכיל ןײמ טאה
 ,רערעמ ץלא ןא ןעמוק םיללפתמ

 ,רעדײלק יד פא ךיז ןלײש ןעמעלא ןופ
 .ןכאוו עקיבראפ־טלא

 ןםײװש עטרעוױלגראפ
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 — לדנאװ ןוא לדנאה ןופ

 .פארא ןלאפ ׳ךיז ןעלרער עטראדראפ סעקסיל יװ

 ,עלעדײא רעבײל ןרעװ ײז
 ןענײש ײז עלא

 ׳ןענײפ ןוא הליבט ןופ
 .םורא ײז טמענ ןוא ײז ןופ טלארטש טײקרעטיול א

 ,ןעגנאזעג ןצארפש ןגיוא עטכאמראפ םנעמעלא ןיא
 ,גנאזעג א טצארפש ענײמ ןיא ךיוא

 ןײפ ךאנ טקעמש תועונת ןופ ראנ
 .רעטיול ןצנאג ןיא טשינ ךיוא ןײפ רעד ןוא

 הומע ןראפ
 טלעװ רעד ראפ דומע ךרוד

 ,ףיוא־ןצארפש רימ יװ ךיא לײצרעד

 ,ןא ןעמוק רימ יװ
 ,ךיא לײצרעד

 .טראװ ןטסארפ טימ ,גנאזעג טימ ,ןײװעג טימ

 םעד ןיא היל שידײ־ײנ א יװ ,ןרעװ טנאמרעד רעטפא טגעמעג טאה דיל סאד
 םעד ראפ ןקארשעג ךיז טאה אקטיװק בײל .עיזעאפ רעשידײ רעד ןופ גנאגפיוא
 יװ ײס זיא רע רעבא ,רעכיב ענײז ןיא ןעמונעגנײרא טשינ םע טאה ןוא ״דומע״
 סאװ ,תורוש יד ןבירשעג טאה רע ןעװ ״טלעװ רעד ןופ דומע״ ןראפ ןענאטשעג
 ־טנפעראם זיא סאװ ,״יובעג־ײנ ףיוא״ — דיל א םנײז ןופ רעטײװ אד גנערב ךיא
 ןיא טנײשרעד סאװ ,״ןטפירש עשידײ״ לאנרושז ןופ רעמונ־רעבמעװאנ ןיא טכעל
 ןופ גנורעראפ ןיא״ — רעדיל םאקטיװק בײל טימ ךיז טנפע רעמונ רעד .עשראװ

 .״ןריובעג ןופ גאט ןטםד5 ןײז

 ,שטנעמ א טםיב וד :ןײלא טםײװ וד

 — סטכעלש ראנ טעשעג דרע רעד ףיוא םאװ ןוא

 ו םעד ןיא אד זיא םנײד ןפארט א
 ,ןיילא טסײװ וד ,שטנעמ א טסיב וד

 .םעד ראפ ךעלטראװטגאראפ טסיב וד

 ,טלעװ רעד ןופ דומע ןראפ תורוש עטמערופעגרעביא שינאמטיװ ןענעז םאד

 טפארטשעג ךיז טאה אקטיװק בײל םטכעלש סנפארט ערעםאװ ראפ טסײװ רעװ ןוא
 .טײקכעלטראװטגאראפ טימ

14.1.66 
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 ולױפדעידײ ןופ םורג א

 ־נירגעג ןטאטש עטקינײאראפ יד ןיא זיא קירוצ טרעדנוהראי ןבלאה א טימ
 — ןםײהעג טאה גנוגעװאב עקיזאד יד .גנוגעװאב עשיטעאפ עײנ א ןראװעג טעד

 ־מים ןשיזיוצנארפ םעד ףיוא טעדנירגאב ןעװעג זיא חםונ רעײנ רעד .םזישזאמיא
 ךם א טימ ,רעדיל ענײלק ףיוא טרירטנעצנאק רקיע רעד ךיז טאה ןוא םזילאב
 ־ליב עשיטעאפ ךרוד טלעװ יד ןעזעג ןבאה ןטײצ עלא ןופ ןטעאפ .טײקכעלדליב
 .טײקכעלדליב קיטש א יװ ןעזעג דיל עצנאג סאד טאה םזישזאמיא רעד רעבא ׳רעד

 ךיז ןבאה ראפרעד ןוא ץנעםע ,תיצמת ןשיטעאפ טרעדאפעג טאה םזישזאמיא רעד
 טראטעג טשינ ךיז ןבאה ײז •רעדיל ענײלק ףיוא ןרירטנעצנאק טזומעג ןטעאפ יד

 .תורוש ״ענעעזעג״ לעניגירא טימ דיל םאד ןכעלדליבראפ ראנ ,ןדערראפ

 ןוא םעיצאיראװ עײנ ,ןעמטיר עײנ טרעדאפעג ךיוא טאה םזישזאמיא רעד
 ןאמטיװ שטאכ ,ןאמטיװ טלאװ ןופ זרעפ ןעײרפ ןטימ טצונאב סנטםײמ ךיז טאה רע
 וצ ןעװעג ןענעז רעדיל ענײז לײװ ,״רעטאפ״ רעשיטעאפ רעײז ןעװעג טשינ זיא

 .קידװעגאז וצ ןוא גנאל

 רענאקירעמא רעייג רעד ףיוא העפשה עםיורג א טאהעג טאה םזישזאמיא רעד
 ערעדנא ןוא רעגינ .ש .ןטנאלאט עשירפ ,עײנ טכארבעגםיורא טאה ןוא עיזעאפ
 ־אמיא ןופ העפשה רעד רעטנוא ״םזיכיזניא״ םעד ןלעטש טלאװעג וליפא ןבאה
 ־קירוצ טשינ ךיז ןבאה ןטםיכיזניא יד לײװ ,ןעװעג תמא טשינ זיא׳ם רעבא .םזישז
 ,םענײלק ןפיוא ןעװעג דיפקמ טשינ ךיוא זבאה ײז ןוא דיל ןיא ןגאז ןופ ןטלאהעג

 םוצ גנאגוצ םעד ןיא תוכײש לקיטש א ןעװעג זיא יאדװא .דיל ןקיטפאהצנעסע
 ,תוכײש־רוד א ןעװעג רעכיג זיא׳ם רעבא ,םזישזאמיא ןוא םזיכיזניא ןשיװצ ,דיל

 .טלעװ רעצנאג רעד רעביא עיזעאפ יד טשירפעגפיוא טאה םאװ
 טלאװעג יז ןוא טײהײרפ טכוזעג טאה טעאפ רעשיטסישזאמיא רעײנ רעד
 ךיז ראט ןעמ װו ,דיל ןגנע ,םענײלק ןופ ןילפיצםיד רעד ןיא ןעניפעג אקװד
 דאטעמ רעשיטעאפ רעד זיא רעטעפש .טראװ קירעביא ןא טימ ״ןפאכםיורא״ טשינ
 עלוש רעשיטםישזאמיא רעד ןופ ןטעאפ ךס א ןוא טעאפ ןראפ גנע וצ ןראװע.ג
 ךיז טריפ סע יװ ,טסעק ענעגײא ףיוא ןעגנאגעג ןוא ״עלוש״ יד ןזאלראפ ןבאה
 ײב ןטלאה טשינ גנאל ךיז ןענעק םאװ ,סעלוש עשיטעאפ עלא ןיא ךעלנײװעג
 ןיא ןפאש םאװ ,םידיחי עבטב ןענעז ןטעאפ ליױו ? ןצעזעג ענעפאשעג ענעגײא
 ןרעװ סאװ ,םיללכ ענעמונעגנא עלא ןופ טײקטרילאזיא ןיא ,ךיז טימ ,טײקמאזנײא
 ־נעפ ענײז ןופ ךיז טײרפאב םאװ ,טעאפ ןתמא םעד ןדניב וצ ןפאשעג הליחתכל

 .ןילפיצםיד עלעודיוױדניא ענעגײא ןא ךיז ראפ ןפאש וצ — םעט
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 םעמעט עטיירג ףיוא.

 ראנ באה׳כ לייװ ,ראפרעד ןבירשעג ךיא באה המדקה ערעגנעל עקיזאד יד
 ןופ ןפערט טשינ טעװ ריא — ןוא םורג ךשיטסישזאמיא״ ןא ןעמוקאב סאװ

 טםייה סאװ ,רעדיל ךוב שידײ א ןופ טלאטשעג ןיא ,ןליופ ןופ אקװד — ןענאװ
 ־לוביצ .פ זיא ןעמאנ םטעאפ םעד /ךשמה״ — ןעמאנ ןשידײ־לענאיצידארט ןטימ
 עיצקאדער רעד רעטנוא /ךוב שידײ״ גאלראפ ןיא ןענישרעד זיא ךוב סאד ןוא יקנ

 .דראפס דוד רעקיטירק ןוא טעאפ םענעעזעגנא םעד ןופ

 ןוא ,ןלױפ ןיא רעכיב עשידײ רעקילדנעצ טריטקאדער ןיוש טאה דראפם
 ,םעדערראפ ענײלק טימ טריפעגנײרא ײז רע טאה ,העוט טשינ ךיז ןיב׳כ ביוא

 ,יקםלוביצ .פ טעאפ םעד ןגעװ תועידי ןײק טשינ רימ ןגירק לאמ םאד רעבא

 .ןראלפמעזקע 2500 ןיא ,עשראװ ןיא ןענישרעד זיא רעדיל ךוב סנעמעװ
 גנאל ןיוש זיא דאטעמ רעשיטםישזאמיא רעד שטאב זא ,ןגאז ךײלג ליװ׳כ

 קיצנײנ עכעלטע ןופ ךוב םאד רימ ףיוא טאה ,״עדאמ״ רעשיטעאפ רעד ןופ םיורא
 (ןײז טשינ לאז ךוב א ןײלק יװ ׳לכיב — גנורענעלקראפ יד טנײפ באה׳כ) ןטײז

 יד רעטניה לײװ ,ראפרעד רשפא ,טײקשירפ רעשיטעאפ ןופ קורדנײא ןא טכאמעג
 ןליפעג ענעגײא טימ ,טעאפ רעטכע ןא ןאראפ זיא רעדיל עטרירטנעצנאק עגיילל
 ךוב ןיא רעדיל יד ןעמונעגפיוא יוזא באה׳כ זא ,ןײז ןעק׳ס .ןושל טוג א טימ ןוא
 ־יטקארפ טשינ גנאל יוזא ןיוש טרעװ םזישזאמיא דעקילאמא רעד לײװ /׳ךשמה״
 ראפ .טשירפעגפיוא ןוא טײנאב סיוא רע טעז טגעה םיקםלוביצ .פ ןיא זא ,טריצ
 טימ ךיז טצונאב יקםלוביצ .פ טעאפ רעד סאװ ,סעײנ א ןעװעג ךיוא זיא רימ
 ענעדנובעג־לענאיצידארט ךעלנײװעג ןעמוק םע ןענאװ ןופ ,ןליופ ןיא זרעפ ןעײרפ
 ןטםערפעג ןטוג א ןיא רעדיל ענײז ןדניב וצ ןײא ךיז טיג ןיקסלוביצ .רעדיל
 ־נײש ראנ ,טײקיםאפוצ עשיטילאפ ןייק רעדיל יד ןיא ןאראפ טשינ .זרעפ ןעײרפ

 .רעיורט רעשידײ ,רעיורט ןוא טײק

 ןא ,ןגאז יוזא ןעק׳מ ביוא ,גנױינאב עטרעטלעראפ א ראפרעד זיא ״ךשמה״
 ףיוא סע ןעמ טמענ ,ןרעדנא ןכאנ דיל ןײלק ןײא טנעײל ןעמ זא םאװ ,גנושירפפיוא
 ,טעאפ ןופ טײקכעלרע יד טריפשרעד ןעמ לײװ ,רקיע רעד ,גנושירפפא ןא יװ

 .טײקכעלדליב עלעניגירא יד ,הרוש עטרילארטנאק יד ,ץנעגילעטניא עשיטעאפ ןײז

 ןוא ןטרירטנעצנאק םעד ןיא טגנילעג םיא ,דאטעמ םעד וליפא טײנאב יקסלוביצ
 ,טײקמעראװ עשידײ ןזאלבוצנײרא ,דיל ןשיטםישזאמיא ןטרעוױלגראפ טעמכ

 •קיטאמעט רעשידײ ןײז ךרוד

 ־נײא יד רעבירא ןעגניז םאװ ,רעדיל־ןברוח ךס א ןאראפ ןענעז ״ךשמה״ ןיא
 וצ טפאשײרטעג ןוא טפאשביל ךס א ; תורוש עקיזרעפ־ײרפ יד ןופ טײקטמאצעג
 סע טאה םאװ ,טלעװ רעכעלטםירק רעד ןגעק ןראצ רעשידײ ןוא עמאמ־עטאט
 ־רעד ןײק טשינ זיא רעדיל יד ןופ טײקשידײ יד .ןגיװשעג ןוא טזאלרעד ,ןעזעגוצ
 ןיא ןאראפ .עקיצראהלופ ןוא ענעפא ןא ראנ ,ענעטלאהעגקירוצ ןוא ענעקארש
 ערעדנא ןופ ןובשח ןפיוא ,ליפ וצ לםיב א ןיוש ,רעדיל־רוטאנ עגײש ךס א ךוב
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 ןײטשטאלג בקנ?

 זיא םוטעמוא ןוא טעאפ רעד אד זיא םוטעמוא רעבא ,ןוױטאמ ןוא ןעגנומיטש
 ןײק ןעבעבנגנײרא טשינ טזאל סאװ ,רעלארטנאק רעשיטעאפ רעד ךאװ רעד ףײא

 .טעטילאנאב

 ,טײקכעלדליב רעטמאצעג ןוא רעטםערפעג ןופ דאטעמ רעשיטםישזאמיא רעד

 זיא םולח סטעאפ םעד .דיל ןײז ןופ רעכעה ןסקאװ וצ טעאפ םעד טשינ טזאלרעד
 קידנצונ ,טײקנײלק עקידרדםכ יד רעבא ,דיל עטקעפרעפ ענײלק םאד ןבײרש וצ
 אפוג טעאפ םעד ףיוא העפשה ןא טפא ךיוא טאה ,טײקכעלדליב ןופ דאטעמ םעד

 .רעכעה ןאט ילפ א טשינ םיא טזאל סע ןוא

 דײ א ןײז ןיוש זומ יקםלוביצ .פ זא ,םינמים רימ ןעניפעג ״ךשמה״ ךוב ןיא
 םאװ ,רעדיל רעטנוא סעטאד רעװעשראװ יױוצ ןאראפ ןענעז׳ס .רעקיצכעז יד ןיא
 זיא סע ןעװ טאה טעאפ רעד יצ ,טשינ סײװ׳כ .1927 ןוא 1923 ןיא ןבירשעג ןענעז
 ןראי רעקיצנאװצ יד ןופ רעדיל ײװצ יד .רעדיל ךוב א טכעלטנפעראפ רעירפ
 ־אמעט .זרעפ ןעײרפ ןיא ןוא עיזעאפ רעײנ רעד טימ טארט ןיא ןבירשעג ןענעז
 ־עג עשידײ יד ,טגאיעג רעסעב ׳רעדיל ענײז טרעכײראב יקםלוביצ .פ טאה שיט
 ןעװ ןעװעג רעםעב יאדװא טלאװ״ס רעבא .םיא ראפ טרעכײראב ײז טאה עטכיש
 עגנױ ענײז ןופ ךרד םעד ןופ טײרפאב זײװכעלסיב ןעװעג ךיז טלאװ טעאפ רעד

 .רעדיל

 טשינ זיא׳ס ןוא ,1964 ןיא ןבעגעגסיורא ,ךוב א ךיז ראפ ןבאה רימ רעבא
 רעײטשוצ א זיא ״ךשמה״ ךוב סאד .טײהנעגנאגראפ רעד ףיוא תוצע ןבעג וצ ךײש
 דום םעד טכוז םאװ ,טעאפ רעקידנכוז א זיא טעאפ רעד .עיזעאפ רעשידײ רעד וצ
 יד יװ ןײא ךיז טרעה רע .דיל טשרע ןײז ןיא ךײלג זדנוא טגאז רע יװ ,טראװ ןופ

 .״טראװ ןדעי ןופ םעטא ןיא גנוזײלרעד א טכוז״ ךארפש סעמאמ עטקיליטראפ

 ,געװדײש ןקיטכאנראפ ןפיוא ןטאט םעד רעביא טזאל ךוב ןיא דיל עטײװצ םאד

 ןקידנגראװ ןטימ״ טפיולטנא ןוז רעד ןוא ״ןגיוא־םיליהת״ עקידנגערפ יד טימ
 .״לעק רעד ןיא רעפטנע

 ןיא ןעגנערב וצ סע יאדכ זיא׳ס ןוא ״קענאדיאמ״ טםײה דיל עטירד םאד
 — ןצנאג

 ׳ןעלסיש ענעכעלב
 — רעװאשז ןקיצערק טימ טקעדאב

 גנורעדינרעד ןופ תודע
 — ןימ ןכעלשטנעמ ןופ

 רימ ײב ריא טנאמ סאװ
 ז אנד ןקידרעטײא רעײא טימ

 גנוקיטיגראפ א ןעד זיא
 ןפארט רעדעי ךימ טגראװ׳ם זא
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 סעמעט עטײרג ףיוא

 ז רעלעט עכעלדירפ ןופ טפעשעג
 ןוקית א ןעד ןעניפעג ריא טעװ יצ ןוא

 רעזײהטעבעג עלא ןיא לעװ׳כ ןעװ
 ץנערק־רענרעד יד ןסײרפארא

 ןלאערא ענעכעלב ערעײא ןעגנעהעצ ןוא
 סנכײצ־דנאש יװ

 עקילײה ןופ פעק יד רעביא
 ןגיװשראפ ןבאה סאװ

 י ײרשעג טעפירכראפ רעײא

 ןראװעג טקיטפערקאב זיא םאװ ,םזישזאמיא ןופ רעטסומ א זיא דיל סאד
 .טײצ רעזדנוא ןופ קיטאמעט רעד ךרוד

 רעכעלטםירק רעד ןופ תועיבצ יד קראטש טרא יקסלוביצ .פ טעאפ םעד
 ןוא עקיביולגטאג ןופ טליצעג ,ןרעטש ןיא ןײטש א טימ טפאכ עמאמ יד .טלעװ
 ךאנ .״ןײטש א ןופ םיב רעקיגנאלש א״ — ןרעטש ןפיוא םארש א ריא טבײלב׳ס
 לאז רע ,דניז־ןא םעד ןענופעג״ ןעמ טאה ,טעאפ רעד זדנוא טגאז ,ראי טנזיוט ײװצ

 ״ןײטש םעד ןפראװ
 ן ןעיורפ וצ רעדיל עמעראװ ןוא רעדיל עשיריל ךס א ךוב ןיא טניפעג ןעמ

 פאק רעדנאלב ןײד טלאװ׳ם יװ
 ןביוש יד ןיא טקנאלבעג רעטײװ

 — פעצ ענײד ןוא

 .לגײפ ײװצ ענעגראװרעד

 ־ילעבאפ״ ןרעװ ײז ןוא טעאפ רעד טפא טכעלשטנעמראפ רעדיל־רוטאנ יד
 .״טריז

 ןײש־ןאמ ןופ טילגעצ
 יעטצנעפ סאד קילעזטײל ךיא שעלראפ

 םוטקאק םעד ןעמאלפ זאל ןוא
 ,ןפיר עקידרענרעד ענײז ןופ חבזמ ןפיוא

 .ןברק ןטקיליװאב א יװ

 ףיוא ענעדנובראפ״ ןטיוצ ןענעז ײז זא ,רעדיל ענײז ףיוא טגאז יקםלוביצ .פ
 .״קאלשנביוט ןדמערפ א ןיא ןביוט יװ ,רעטרעװי עטעפאםראפ טימ סנקעטש

 עכעלדליב עטפאכעגפיוא יד ,ליטס ןשיטםישזאמיא םעד טימרעד טנײמ רע
 .קאלשנביוט ןדמערפ א ןיא טשינ ןוא עשידײ ןענעז ענײז רעדיל יד רעבא .תורוש

 .ןריובעג ןרעװ רעדיל ענײז װו טעאפ רעד טוג רעײז טםייװ ללכב
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 ןײטשטאלג בקעי

 ליוק רעטילגעצ רעד טימ השמ יװ
 — גנוצ רעד ףיוא

 ,דיל א ןופ רעטיצ רעטשרע רעד זיא סאד ןוא

 .בײהנא רעקידנגראװ ןײז

 ,״רעגערטוױרב סגאג ןאװ״ — ךוב ןיא רעדיל ענײש לאצ א טנעײלעג באה׳כ

 ןוא ראמוה םעניד א ןגאמראפ טײקנארק ןופ רעדיל יד וליפא .״אגנאק״ ,״ןעיוב״
 רעטוג א .טפאשגנוי ןופ ןכײצ ןדעי ןגעקטנא רעטלע רעפײר ןופ עיצאגגיזער א

 — ״ןיראטקאד״ דיל סאד זיא ליפשײב

 — טשינ םעטא

 רימ וצ יז טגאז
 ךעלרער ןופ רעטנאלפ ןיא טלקיװראפ ןוא

 ןײא ךיז יז טבארג
 פאקסאטעטס ןופ םעראװ םענרעבליז ןטימ

 .ןפיר יד ןופ לעטשעג ןיא

 ,ןגיוא יד ןיא עדײב ךיז רימ ןקוק
 ,טכראהראפ םעטא ןא

 ,רעצרעה יד ןופ ןפאלק םעניא

 .עטלײטרואראפ יװ

 ןרעטש ןפיוא קאל רעדנאלב ריא זיולב
 .ןבעל םוצ רעזײװ א יװ זיא

 דנובוצ רעטוג א ןוא ןליופ־שידײ ןופ סורג רעטגײלעגנא ןא זיא ״ךשמה״
 ,ךוב ןיא דיל עטצעל סאד זיא תודע ןא ,טלעװ רעד ןיא עיזעאפ רעשידײ רעד וצ

 — זדנוא טגאז יקםלוביצ .פ טעאפ רעד .״ךשמה״ עקאט טםײה םאװ

 בעװעג םענעדײ; םעד וצ
 גנאלנראי ןיוש ןבעװ רימ סאװ

 ,לוטשבעװ רעטנשריעג רעד ףיוא

 ןעביפשוצוצ םיוק ךיא וװרפ
 ,םעדאפ ןקניניד א

 ןבאה םיא ליװ ךיא םאװ
 לפאנ םעד ןדניבראפ וצ

 •שרױ םענעריובענ־ײנ א ןופ

4.10,64 
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 טנגרי רעשיטעיװאס רעד ראפ עיפארגאיב סאקנעלאראק

 רעסיורג רעד ןבראטשעג עוואטלאפ ןיא זיא ,1921 ,רעבמעצעד ןטם25 םעד
 .אקנעלאראק שטױואנאיטקאלאג רימידאלװ ,דנײרפנדײ רעמעראװ ןוא רעלארעביל

 ןעמ ןוא םזינומאק ןטימ טכאמעג םולש טשינ רע טאה געט ענײז ןופ ףום ןזיב
 ראפ טאה םישזער רעשיטעיװאס רעגנױ רעד רעבא ,טסװועג טוג ץנאג סע טאה
 יד ןיא טירטוצ א ןבעגעג םיא טאה ןעמאנ ןײז .ץרא־ךרד ךס א טאהעג םיא
 ךיוא טאה ןינעל .דגײרפ ךס א טאהעג טאה רע װו ,ןזײרק־גנוריגער עטםכעה
 טשינ טעװ ןוא טשינ ״טײטשראפ״ רעלעטשטפירש רעסיורג רעד זא ,טסװועג
 ןופ ראסימאק־סקלאפ רעד ,יקםראשטאנול .עיצולאװער־רעבאטקא יד ןײטשראפ
 ראפ טנכערעג ךיז טאה יקראג מיםקאמ .דנײרפ סאקנעלאראק ןעװעג זיא ,גנודליב
 ןיא ןראי עטצעל ענײז טבעלעגסיוא טאה אקנעלאראק .דימלת א םאקנעלאראק
 טאהעג רע טאה ׳ראי 68 ןופ רעטלע ןיא ,ןבראטשעג זיא רע ןעװ ןוא ,עװאטלאפ
 ־נעמאזוצ ןשיסורלא ןפיוא ןעמ טאה ,טײט ןײז ךאנ געט ײװצ ןוא היװל עסיורג א
 ־דײלטימ עלעיציפא ןא טקישעג ןוא קנעדנא ןײז טרעאב ,ןטעיװאס יד ןופ ראפ

 .החפשמ םאקנעלאראק וצ עמארגעלעט

 רעד ךאנ ראי ריפ־ײרד א ןעוועג זיא סאד זא ,ןסעגראפ טשינ ףראד ןעמ
 ־טלעװ ןײז טימ ןוא ןטסנידראפ סאקנעלאראק טימ רעבײרש א ןוא עיצולאװער
 שיראגעטאק ךיז טאה רע שטאכ ,לדנײש א ראפ ןראװעג טכארטאב ךאנ זיא ןעמאנ
 שימאנאקע ןעװעג זיא רע ןעװ ,עידנעפיטס־גנוריגער א ןעמענוצנא טגאזעגפא

 .תוקחד םיורג ןיא טבעלעג ןבאה החפשמ ןײז טימ רע ןוא טקירדעג

 וױרב ענעבילקעג .ןראװעג ןםעגראפ אקנעלאראק זיא טיוט ןײז ךאנ רעבא
 .קרעװ ענײז טשינ רעבא ,1936—1932 ןראי יד ןיא ןענישרעד טשרע ןענעז ענײז

 ןענאמרעד ןביוהעגנא קירוצ ךיז ןעמ טאה ,טיוט ןײז ךאנ ראי 32 ,1953 ןיא טשרע
 ןיא .קרעװ עטלמא עג ענײז ןבעגםיורא ןעמונעג טאה ןעמ ןוא ןאקנעלאראק ןיא
 ראפ קרעװ ענײז ןופ גנולמאז ענעבילקעג א ןענישרעד וליפא ןיוש זיא 1960/61

 .״עידראװג רעגנױ״ רעד
 ןלאפ ײז לײװ ,ןעקנעדעג וצ קיטכיװ ןענעז ןטקאפ עשיפארגאילביב יד טא
 ־עג ןסעגראפ זיא אקגעלאראק ןעװ ,םישזער־רארעט סנילאטס טימ ןעמאזוצ ךיז
 םעד ןבעלפיוא ןביוהעגנא קירוצ טאה ןעמ ןעװ ,טיוט םנילאטס טימ ןוא ,ןראװ
 רענגעק רעטםװואב א ןעװעג זיא רע שטאכ ,רעבײרש ןשיםור ןטמיראב ןופ ןעמאנ

 .ןופרעד טכאמעג טשינ דום ןײק לאמ ןײק טאה רע ןוא ,םזיװעשלאב ןופ
 א עװקסאמ ןיא ןענישרעד זיא׳ם סאװ ,זיא ץלא ןופ רעטנאסערעטגיא רעבא
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 רעשיפארגאיב רעד ןיא /׳עידראװג רעגנױ״ רעד ראפ ,ןאקנעלאראק ןופ עיפארגאיב
 ־עג ךאנ טאה יקראג סאװ /ךשטנעמ עכעלנײװעגרעםיוא ןופ סנבעל״ ןופ עירעס
 ןשיםור ןםיורג ןופ עיפארגאיב עטקיטעפשראפ עקיזאד יד .1933 ןיא טעדנירג
 זיא ׳טײקיטכערעג ראפ רעפמעק םענעקארשרעדמוא ׳ןקידנעמאלפ ןוא רעבײרש
 יגראעג ׳ףארגאיב רעגנױ רעד .ןבירשעגנא םעראװ ןוא טוג ךעלנײװעגרעםיוא
 רעביא ןטנעמוקאד ןוא לאירעטאמ טלמאזעג ראי ןעצ עצנאג טאה ׳װאנארימ
 ןראפ ןבירשעג הליחתכל זיא םאװ -עיפארגאיב יד .געװסנבעל םאקנעלאראק
 רעד קורדםיוא םוצ טמוק סע לײװ ״דלעמ עסיורג א ךאנ טגאמראפ ׳רוד ןגנױ
 ןוא ׳עװאטלאפ ןיא ךיז ײב םישזער ןטימ טריפעג טאה אקנעלאראק סאװ ׳ףמאק
 ןיא ׳לארעביל ןטמיראב םעד ןופ ןעגנונײמ יד ןבעגעגרעביא ײרפ וליפא ןרעװ׳פ
 רעמ ךאנ וצ טריפ טײקמאזיורג זא ׳ןראםימאק יד טימ גאלאיד ןקיטכירפיוא ןא

 .ןלעטשפא טשינ םע ןעק ןעמ ןוא טײקמאזיורג
 טלאװ טײקנדישראפ־גנונײמ עטנכײצראפ אזא טשינ ןוא עיפארגאיב יד טשינ
 ׳קירוצ ראי ףניפ א טימ וליפא רעדא ׳ןעצ א טימ עװקסאמ ןיא ןעװעג ךעלגעמ
 יד טימ טריפעג טאה אקנעלאראק סאװ ׳םעטאבעד יד טנעײל ןעמ ןעװ רעבא
 ןכאמ לאז ןעמ זא ׳ןײז לדתשמ ךיז ןפאלעג זיא רע ןעװ לאמ םעדעי ׳ןראםימאק
 ןשימפיוא ןוא ןגיוא יד ןענעפע ןעמ זומ ׳רענגעק יד ןופ ןעגנוסישעצ יד וצ ףוס א
 עקאט זיא ךוב סאד יצ ׳ןגײצוצרעביא ךיז ידכ ,טאלב־רעש םוצ קירוצ ׳ךוב םאד
 ־קע טנזיוט טרעדנוה ןופ עגאלפיוא רעטשרע ןא ןיא ,עװקםאמ ןיא ןענישרעד

 •ןראלפמעז

 עםיװעג ןלעפ׳ם זא ,רעשמ ךיז ןיב׳כ .ךוב ןבירשעג קידנעטשנא ןא ללכב זיא׳ם
 ךעלגעמ טײװ יװ ךיז טאה רבחמ רעגנױ רעד זא ,ראלק זיא׳ס רעבא ,ןטנעמוקאד
 םוצ עיפארגאיב יד ןדײנשוצ ןופ רעדא ,טײקיטײזנייא רעשיײטראפ ןופ טיהעגםיוא
 ־עגראפ ללכב רעדא ,טלדיזעג טשינ ןרעװ סרענגעק .עיצולאװער רעד ןופ טםײג
 ־םיוא שיניצ טשיג רעבא טריקיטירק טרעװ עיגילער ,טכיל םואימ א ןיא טלעטש
 .ןדײ ףיוא ןעמארגאפ עשיניארקוא יד טנאמרעד ראלק וליפא ןרעװ׳ם ;טכאלעג
 רעד םיא טנאמרעד ,םעצניקינעד ראפ תונמחר ןטעב טמוק אקגעלאראק ןעװ
 ״דחפשמ עשידײ עצנאג א ןטכאשעגםיוא םאװ ראנ ןבאה ןטידנאב יד זא ,ראםימאק

 .ןדײ טנזיוט ײרד טעדראמעגסיוא ןבאה ײז זא ןוא
 ־רוזנעצמוא ןא יװ ,טגײשרעד ןאקנעלאראק ןופ ןבעל סאד זא ,ןגאז ןעק׳מ
 זיא אקנעלאראק .״אגאוױשז ר״ד׳, םענעגײא ןא ןופ עיסרעװ עשיטעיװאם עטריר
 םיא טזאל ןעמ רעבא ,םישעמ עריא טימ ןוא עיצולאװער רעד טימ םיכםמ טשינ
 ןוא ןכעלדנײרפ א ףיוא םיא טימ טריטאבעד ןעמ ,ןעגנונײמ ענײז ןקירדסיוא
 זיא אקנעלאראק .״טםילארטײנ״ א ןא ןײלא ךיז טפור רע ןעװ ,ןפוא ןכעלטימעג
 רעמיטנגײא־דנאל יד זא ,טלאה רע ;םוטנרעיופ םעד ראפ דרע יד ןפאכראפ ןגעק
 זיא םאװ ,טאדלאם א טזאל ףארגאיב רעד ,תמא .גנוקיטיגראפ ןגירק ןפראד
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 ןעװ זא ,ןײרא םינפ ןיא ןאקנעלאראק סעכ טימ ןגאז ,טנארפ ןופ ןעמוקעגקירוצ
 םאקנעלאראק רעבא ,טעגרהרעד םיא ןעמ טלאװ ,טנארפ ןפיוא יוזא טדער רע
 ןעמונעגנא טרעװ גנולעטש עלארטײנ ןײז ןוא טריטקעפסער טראפ ןרעװ ןעגנונײמ
 יד ראפ לדתשמ ךיז זיא רע יװ טקנופ זא ,טוג ץנאג טסײװ ןעמ .ןרעיודאב טימ
 ךיז ןוא קיטומ ןפאלעגמורא ךיוא רע זיא ,ןראיצראװש ערעדנא ןוא םעצניקינעד
 יד ןעװ ׳ןטסינומאק עטפשמראפ טיוט םוצ ןוא עטריטםערא ראפ טלעטשעגנײא

 .טכאמ רעד ײב ןעװעג ןענעז סעצניקינעד

 זיא אקנעלאראק •ךוב טנאםערעטניא ךעלנײװעגרעסיוא ןא ללכב זיא׳ם
 יד טבעלעגכרוד טײהרעגנױ טאה רע •רימאטישז ןיא 1853 ןיא ןראװעג ןריובעג
 ןעװעג זיא אקנעלאראק .עינאטסװאפ עשיליופ יד ,ענזישטשנאפ ןופ גניױרפאב
 ןופ ,רע טאה טמאטשעג ןוא ,עשיליופ א ןעװעג זיא עמאמ ןײז ,קאילאפ רעבלאה א
 ןוא רעניארקוא ןא ,קאילאפ א ,סור א ןעװעג זיא רע .ןקאזאק ןופ ,טײז םרעטאפ
 רעד ןיא ףורפא רעײז טאהעג ןבאה ןעגנוגעװאב־טײהײרפ ענעדישראפ עלא יד
 ןשיװצ טמשעג טאה םאװ ,רעטאפ םאקנעלאראק ,רעטכיר ןכעלרע םעד ןופ םײה

 .ןעמעג טלאװעג טשינ ראבאכ ןײק טאה רע סאװ ,טימרעד רעטכיר עשיםור

 ײז ןשיװצ ׳רעבײרש עשיםור עטמיראב טנאמרעד ןרעװ עיפארגאיב רעד ןיא
 ־מיראב רעטשרע רעד .ןפארטעג טפא ךיז טאה אקנעלאראק ןעמעװ טימ ,עבלעזא
 םעד ןופ היװל רעד ףיוא טדער רע .יקסװעיאטסאד זיא ןעמאנ רעשירעבײרש רעט
 לקיטש א םרוג זיא יקםװעיאטםאד .װאסארקענ טעאפ־סקלאפ ןרענאיצולאװער
 עכלעזא טימ ײר ןײא ןיא ןװאסארקענ טלעטש רע .היװל רעד ײב לאדנאקס
 רע״ :סיוא ןעײרש םלוע ןופ טײלעגנױ ןוא װאטנאמרעל ןוא ןיקשופ יװ ןטעאפ
 טשינ — טגאז רע ,ךאנ טשינ טיג יקסװעיאטסאד ״זײז ןופ רעסערג ןעװעג זיא
 פא טשינ ךיוא ןזאל רעריטסעטארפ יד ןוא ,רענעלק טשינ ךיוא רעבא ,רעסערג

 !רעםערג — ןעײרש ןוא

 טנאה רעד ןיא לצעט־שא ןא טמענ װאכעשט .ןװאכעשט טכוזאב אקנעלאראק
 ־נא ךײלג ,גנולעטשאב ףיוא ,ןגראמ ןעק רע זא ,ןאקנעלאראק וצ טגאז רע ןוא
 ןעק ץלא ןוא ןװאכעשט ראפ עמעט א זיא ץלא .לצעט־שא ןא ןגעװ השעמ א ןבײרש
 א ןבײרש וצ ןאקנעלאראק ראפ טגאלש װאכעשט .ןרעװ ןבירשעגנא קנילפ
 ,וע זא ,ןװאכעשט טגאז אקנעלאראק רעבא ,ןכאװ ײװצ ןיא — תופתושב עמארד

 ןלאז ײז רעכײלג זיא׳ס זא ןוא ,עכאלעמלאב רעקנילפ אזא טשינ זיא ,אקנעלאראק
 .ןטגעמארעפמעט ערעדנוזאב ערעײז טיול ,ןכאז ערעדנוזאב ןבײרש עדײב

 רע .(יקראג רעקידרעטעפש) װאקשעיפ רעגנױ רעד ןאקנעלאראק וצ טמוק׳ם
 עבארג טימ לופ וצרעד ךאנ ןענעז םאװ ,רעדיל עטכעלש ענײז ןאקנעלאראק טזײװ
 װאקשעיפ ײב ךיז טגײל גאזגיז .ץכעגײלסיוא רעשימאק ןוא ןרעלעפ עשיטאמארי.
 ןטיהוצסיוא ךיז ללכב ןװאקשעיפ טהצע רעבײרש רערעטלע רעד .גאגזיז — םיוא
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 /ןטײבראפ סע ןעק טראוו שיםור קיטפאז א ןעװ ,רעטרעװ ״ענארטסאניא״ ןופ

 .םעצװאטםלאט ענײז טימ טלגנירעגמורא ןעיאטסלאט טעז אקנעלאראק

 ־עמא ןיא ןוא דנאלגנע ןיא ךוזאב רעצרוק םאקנעלאראק זיא טנאםערעטניא
 רעקיטלאמעד רעד ףיוא ׳אגאקיש ןײק ןראפעג אקנעלאראק זיא 1883 ןיא .עקיר
 ערענאיצולאװער יד טימ טנגעגאב ךיז רע טאה דנאלגנע ןיא .גנולעטשסיוא־טלעװ
 טכארבראפ לעיצעפם טאה רע .ןסעומש עגנאל ײז טימ טאהעג ןוא ןטנארגימיא
 טמערוטשעגפיוא טאה םאװ ,יקסנישטװארק־קאינפעטם שטיװאליאכימ ײגרעס טימ
 עירעמראדנאשז רעד ןופ ףעש םעד ףיוא טאטנעטא ןטגאװעג םעד טימ דנאלסור
 ־גנע ןײק ןפאלטנא זיא רע ןוא ןײז רקוע טזומעג טאה יקםנישטװארק .װעצנעזעמ
 ערענאיצולאװער יד ףיוא העפשה א טאהעג ןוא טצעזאב ךיז טאה רע װו ,דנאל
 ןיא ןצעזאב ךיוא ךיז לאז רע זא ,ןאקנעלאראק ײב ךיז טעב ןעמ .ןטנארגימיא

 :רעפטנע אזא טיג רע רעבא ,דנאלגנע

 ןײז לאמ א טעװ רעדניק ענײמ ראפ זא ,ןטכארט וצ וליפא ךיז קערש׳כ״
 ןוא תומולח ׳ןפירגאב ענײמ ךיוא טימרעד ןוא ,ןושל ןײמ ךעלדנעטשראפמוא
 ןופ גנוצעזראפ א ,ךיז ןופ גנוצעזראפ א ןעז ךיז טליװ רעדניק ןיא ...ןעגנובערטש
 טסאה וד ןעװ ,ןא טײצ רענעי ןופ טכארטעג ןוא טמולחעג טםאה וד סאװ ,םעד

 ...ןטכארט ןוא ןעמולח ןביוהעגנא

 עיצראפ א הנידמ םמעם לקנא ןײרא טפאכ עקי־יעמא ןגעװ לטיפאק םעד ןיא
 םאװ ,ןאקנעלאראק ןגעװ פעק עסיורג טכאמ םאװ ,עסערפ יד לכ םדוק :קיטי־יק
 טשינ םיא לאז ןעמ ידכ ,ןעגנורעלקרעד עשיטילאפ ןײק ןבעג טלאװעג טשינ טאה
 טגנאלרעד ״םמײט״ יד .דנאלםור ןײק ןעמוקקירוצ םײב ןטײקירעװש ןײק ןכאמ
 םראצ ןופ רענײא״ — טײז רעטשרע רעד ףיוא פאק ןקידנעײרש א ןגעװטסעד ןופ
 ־ראפ עמאזיורג ענײז ןגעװ טלײצרעד ,אקנעלאראק טםירטעלעב רעד ,תונברק
 עקירעמא ןיא״ — ןגירשעג פאק ריא טימ טאה גנוטײצ עטײװצ א .״ןעגנוגלאפ
 ־פיוא רעײז ךיז טאה אקגעלאראק .״ריבים ןײק טקישראפ לאמ ײרד ,ריביס ןופ
 ־אקיש סאד ןעזעג טאה רע װו ,אגאקיש ןײק ןפאלטנא זיא רע .פעק יד ןופ טגערעג
 ןעמוקאב טאה אקנעלאראק .״עטיוט ןענאילימ ןופ קירבאפ יד״ — זיוהטכאלש רעג
 ןופ דנאל א זיא׳ס זא ,ףארגאיב רעד זדנוא טלײצרעד ׳עקירעמא ןופ קורדנײא ןא
 יד ןוא ײרעפאלקש־רעגענ — ןענעז תוביס יד זא ןוא ,ןטיז עבארג ןוא עטראה
 רעײז טגײלעג ןבאה םיאטח ערעװש ײװצ יד טא .רענאידניא יד ןופ גנוטכינראפ
 עקיזאד יד טימ זא ןוא םלוע רענאק־־־יעמא ןופ רעטקאראכ םעד ףיוא םתוח
 .ןעלגנאר וצ ךיז טײצ עגנאל א ןעמוקסיוא עקירעמא ךאנ טעװ ןקעלפ־רעטקאראכ
 ןצרוק םעד טימ ןוא רעטקאראכ רענאקירעמא ןופ ״ןםיװ״ לםיב ןקיזאד םעד טימ
 עלעװאנ ץיז ןבירשעגגא ןגעװטםעד ןופ אקנעלאראק טאה ,געט עכעלטע ןופ טיזיװ
 עטמיראב ןײז זיא םאד .עקירעמא ןופ ךאק ןיא ןײרא טלאפ םאװ ,סור א ןגעװ

238 



 סעמעט עטיירג ףיוא

 ,שילגנע ןײק טנעקעג טשינ טאה ןײלא אקנעלאראק /׳ךארפש א ןא״ — עלעװאנ

 .טכיראב־גנוטײצ א ןיא ןצאז ןפאכפיוא ןוא ןענעײל לםיב א טנעקעג זיולב טאה רע

 סעצארפ־םילײב םעד עיפארגאיב רעד ןיא ןבעגעגפא טרעװ לטיפאק ץנאג א
 ןשיסור ןופ ןסיװעג םאד ןקעוװצפיוא ףמאק ןכעלדימרעדמוא סאקנעלאראק ןוא
 ןײק זא ,ןטלאהעג טאה אקנעלאראק .טבײלגעג קראטש טאה רע ןעמעװ ןיא ,קלאפ
 .אטשינ טלעװ רעד ףיוא ראג זיא סור רעד יװ שטנעמ רערעכעלרע ןוא רערענעש

 רעד זא ,טגײצרעביא רעדיװ ןאקנעלאראק טאה ״קידלוש משינ״ טקידרעװ רעד
 ןעמונעג טאה ןעמ ןעװ .טײקיטכערעג ןופ שטנעמ א ךות ןיא זיא שטנעמ רעשיםור
 ,ירושז רענעריװושעג רעד ןופ רענײא טאה ענעריוװשעג יד ןופ ןעמיטש יד ןלײצ
 טכירעג ןיא ןעגנאהעג זיא םאװ ,ענאקיא רעד ראפ טמלצעגרעביא ךיז ,לרעיופ א
 — ןעמענ טשינ המשנ ןײמ ףױא ךיא ליװ הריבע אזא ,ןײנ״ :ןפורעגסיוא ןוא

 ״\ קידלוש טשינ

 ןגעװ ןעלטיפאק יד ןענעז ,טגאזעג רעירפ יװ ,ןטםטנאםערעטניא מוצ רעבא
 סאװ ןוא םיורא ײרפ טגאז אקנעלאראק םאװ ,ןעגנונײמ יד ןוא עיצולאװער רעד
 ןיב ךיא .ןגאזוצםיורא םיא טביולרעד װאנארימ יגראעג ףארגאיב רעגנױ רעד
 טשינ ןעק ןעמ זא״ ,ןראםימאק יד וצ אקנעלאראק טגאז ,םיכםמ טשינ ךײא טימ
 סאװ ׳טימרעד ךיז טםײרט ראסימאק רעד .״לארטײנ ךיא ןיב טא .לארטײנ ןבײלב
 ־נעמוגרא אקגעלאראק .םעצניקינעד יד וצ יװ ,םיא וצ רעטגענ זיא אקנעלאראק
 ־עצ יד זא ,טלאה םאװ ,אקעשט רעשינןארקואלא רעד ןופ דילגטימ א טימ טריט
 שיגרענע רעײז טאה אקנעלאראק רעבא״ .קלאפ םעד תבוטל ןענעז ןעגנוםיש
 ןײק ןעמ ראט קלאפ םעד תבוטל וליפא .םעד ןיא תוקפס ענײז טקירדעגסיוא
 יד ראפ זא ,ןײז וצ םיכםמ טײרג ןיוש זיא אקנעלאראק .״ןםיש טשינ ןשטנעמ

 םאװ ,רענגעק עשיטילאפ יד ראפ רעבא ,ןעמעננא טשינ ךיז רע טעװ ןטידנאב
 .ןלעטשנײא ךיז רע זומ ,ןםאשרעד ךיוא ןרעװ

 ,תונברק ערעײז ןוא םינילת יד ןשיװצ טלעטשעגקעװא ךיז טלאװ ךיא —

 רעטציא ײטש ךיא יװ ...םירבח ערעײא ןוא ןסאשרעד טאה ןעמ םאװ ,יד ןשיװצ
 ׳טשינ ןקיטכעראב טײז ןײא ןופ ןטײקמאזיורג ...רענגעק ערעײא ןוא ךײא ןשיװצ
 אקנעלאראק טגאז — טײז רעטיױוצ רעד ןופ טײקמאזיורג סיורא זיולב ןפור ראנ
 ־אראק רעטאפ״ ראנ ,״שטשיראװאט״ טשינ ןאקנעלאראק טפור ןעמ .ראםימאק םעד

 .״אקנעל
 א וצ טיג ,״ןטײקמאזיורג ךס א ןײגאב וצ רעטציא סיוא זדנוא טמוק סע״
 ןיא טרעװ אקנעלאראק .ךיז טרעפמא אקנעלאראק ןעמעװ טימ ראםימאק רעטײװצ
 ריא״ — .םזינומאק ןגעװ טנעײלעג םעפע טאה רע יצ םיא טגערפ ןעמ ןעװ ,סעכ
 ןגעװ טנעײלעג ןיוש באה ךיא ןעװ ,ןראװעג ןריובעג טאהעג טשינ ךאנ טנעז

 .״םזינומאק
 ףארגאיב רעד .1920 ינױ ןיא ,יקסראשטאנול ןראפ וצ טמוק עװאטלאפ ןײק
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 ןייטשטאלג בקע

 ןגעװ טגירקעג ךיז ןבאה יקםראשטאנול ןוא אקנעלאראק זא ,ןלײצרעד וצ טסײװ
 זעקגאדעג טימ טלײטעג ךיז״ ׳טגירקעג ךיז רעדיװ ןוא טמיטשעגנײא ׳םזינומאק

 .״טגירקעג רעדיװ ךיז ןוא

 ׳רעקיצראהנפא ןא״ ,ףארגאיב סאקנעלאראק רעביא טיג ,ןעװעג זיא סאד
 ןליװ םאװ ,רעוט עבעלטפאשלעזעג ןוא רעבײרש ײװצ ןופ םעומש רעקיטכירפײא
 ןליװ םאװ ראנ ,ןטקנופדנאטש ערעײז ןרעדנא ןפיוא רענײא ןעגגיװצפיורא טשינ
 ןפלעה״ ןוא ןעמאזוצ ןעגנערב ײז ןעק סאװ ,ענײמעגלא םאד ןעניפעג ךעלרע

 •״ןרעדנא םעד רענײא ןײטשראפ

 עקימאלפ יד טרעה אקנעלאראק .ךוב ןיא ךס א ןאראפ ןענעז ןלעטש עכלעזא
 זיא עדער יד •גנולמאזראפ־םקלאפ רעסיורג א ףיוא ןיקםראשטאנול ןופ עדער
 טכאמ ןופ תולעמ עתמא יד רעבא ,טכאמ ןיא גנוגײצרעביא״ טימ ןעגנורדעגברוד
 וצ אקנעלאראק רעדיװ טגאז ,״טײקמאזיורג טשינ ןוא טײקיטכערעג — ןײז ןפראד

 .ןיקםראשטאנול
 ־פיוא יד טשינ טײטשראפ רע״ זא ,ןאקנעלאראק ןגעװ טגאזעג טאה ןינעל
 ןופ ןבאגפיוא יד קידנעײטשראפ טשינ רעבא ,״עיצולאװער רעזדנוא ןופ ןבאג
 ענײז ןגאזםיורא ײרפ ןוא קנארפ ןאקנעלאראק ןעמ טזאל עיצולאװער רעד

 .ןעגנונײמ
 ןיא ןעניפעג רשפא ןלעװ עכאפע רענעי ןיא •ײמ ןופ ןטרעפםקע ערעםערג
 טזאלעגסיורא ןוױכב ןענעז םאװ ,ןטײהלצנײא עקיטכיװ ןלעפ׳ס זא ,עיפארגאיב רעד
 םאװ ,עיפארגאיב אזא רעבא ,ןאקנעלאראק ןופ גנולדנאהאב רעד חוכמ ,ןראװעג
 ־אראק ןגעװ ךוב םאד .טײצ רעד ןופ ןכײצ א טראפ זיא 1962 ןיא ןענישרעד זיא
 טימ טקעמש סע .״עידראװג רעגנױ״ רעד ראפ ןראװעג ןבעגעגםיורא זיא ןאקנעל
 טרעה םאװ ,טנגױ רעד טימ ןוא רעװקס רעװקסאמ ןפיוא רעדיל סאקנעשוטװעי

 .טרידאלפא ןוא דײר עײרפ ענײז ןיא ץיא ךיז

10.8.62 
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 טײצראי ןטס6ס םװאכעשט וצ

 ןוא קירוצ ראי קיצכעז טימ ןבראטשעג זיא װאכעשט שטיװאלװאפ ןאטגא
 ־פא ׳ןעלקיטרא טימ טײצראי ןײז טנכײצעגפא טרעװ טלעװ רעצנאג רעד רעביא

 ־נײװעג ןײק טשינ זיא ראי קיצכעז .ןציטאנ־גנונאמרעד עצרוק רעדא ןעגנולדגאה
 ,ןװאכעשט וצ טמוק םע ןעװ רעבא ,רעבײרש א ןענאמרעד וצ ףיוא עטאד עכעל

 ,ןװאכעשט ןגעװ ןבײרש וצ ןטײהנגעלעג דרע רעד רעטנוא ןופ שממ ןעמ טכוז

 םאװ ,םיחבש גראב םוצ ביול טניװק א ןגײלוצ טאלג רעדא ,ןעמאנ ןײז ןענאמרעד
 .טײקכעלברעטשמוא םװאכעשט ףיוא טגיל

 ־טײװצ ראפ ןראודעג טגיװראפ ןראי רעקילדנעצ זיא גנולײצרעד עצרוק יד
 ןעמונעג ךיז טאה ןעמ װו ,רעדנעל עקידנדער־שילגנע יד ןיא טםנוק רעקיםאלק
 רעבײרש א ןעװ ,טײצ א ןעװעג זיא׳ס .קיטםירטעלעב רעד ןיא ןטנװײל עטײרב וצ
 ־םיורא ןא ןגירק וצ ןטײקירעװש עסיורג טאהעג טאה ןעגנולײצרעד עצרוק ןופ
 ןוא ןעגנולײצרעד עצרוק ראפ רעקיצניג ןראװעג טײצ יד זיא םנטצעל .רעבעג
 ןביג םאװ ,רעלײצרעד ןגעװ קיטירק עטסנרע טבײרש ןעמ ןוא סיורא טיג רעמ
 טנעמאמ א טגנאפ םאװ ,גנולײצרעד רעצרוק רעשירעלטםניק רעד טימ פא ךיז
 ןראװעג ןטלאהעג ןענעז םאװ ,רעבײרש עכלעזא .ךעלטײז עכעלטע ןיא ןבעל

 ןעמונעגנײרא רעטציא ןיוש ןרעװ ,ךעצ־ןטסירטעלעב ןקיגנארטשרע םעד ץוחמ
 טשינ טאה ןעמ סאװ ,ןטײצ יד ןיא וליפא רעבא .עינאפמאק רענעביוהעג ןיא
 ראפ םאנסיוא ןא טכאמעג ןעמ טאה ,ןעגנולײצרעד עצרוק ןופ ןטלאהעג קראטש
 םענעדישראפ ןופ רעלטםניק ײװצ ,װאכעשט ןוא ןאםאפאמ — רעטםײמ ײװצ
 .ןריובעג ןופ רעדנעל ערעײז ןענעז םע ןדישראפ יװ ,סערעטניא ןשירעלטסניק
 ןבירשעג ןוא רעלופאפ רעײז אקװד ןעװעג גנולײצרעד עצרוק יד זיא דנאלסור ןיא
 ,ןלעװאנ עקידמעטא־גנאל ןופ רעטםײמ עסיורג עלא ןעגנולײצרעד עצרוק ןבאה
 גנולײצרעד רעצרוק רעד ןופ רעטםײמ םעד יװ ןעמ טאה ןביוהעגםיורא רעבא
 ןװאכעשט טאה ןעמ זא ,ןגאז וצ תמא ןעװעג טשינ רעבא טלאװ׳ם .ןװאכעשט זיולב
 ןײז ךאנ ןראי עטשרע יד .סערעטניא ןקיבלעז םעד טימ ןעמונעגפיוא לאמ עלא
 ־ניאראפ עתמא יד .רעכעלבעל א ןעװעג רעטסײמ םוצ סערעטניא רעד זיא טיוט
 םעד טימ ןעמוקעג טשרע זיא קרעװרעטסײמ ענײלק םװאכעשט טימ גנוריסערעמ
 טשינ בײהנא ןיא ךיוא טאה ןעמ םאװ ,סעמארד ענײז ןופ גלאפרעד ןקידנםקאװ

 .ןםײבנײא טנעקעג
 ־נומיטש־גײװש ןוא ־דײר יד ףיוא טיובעג ןעװעג ןענעז םעמארד םװאכעשט
 ־רעניא ןא ןופ ןעמוקעג זיא ןבעל שיטאמארד םנעמעװ ,ןשטנעמ עשיםור ןופ ןעג
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 ־נאק רעד .סור־טשינ םעד ראפ ראלקמוא ןעװעג זיא םאװ ,טײקטגאפשעג רעכעל
 ־שיטםירעטקאראכ יוזא ןעװעג זיא ןטײקכעלנעזרעפ עשיטאמארד יד ןשיװצ טקילפ
 םאװ ״יױו ײז טוט סאװ ,ןעמענאב וצ ןעװעג רעװש זיא ןםור־טשינ ראפ זא ,שיםור
 ־אפמאק עשילאקיזומ א ןעװעג שיטקאפ זיא עמארד־װאכעשט יד .ײז טשטעװק
 רעשיםור רעד ןופ ןעגנאגרעביא ןוא םעזיופ עלא ןבעגעג טאה םאװ ,עיציז
 .ךאלפרעבױא־שינעעשעג ןופ רעפיט ןעװעג ןענעז ןטקילפנאק עריא סאװ ,עמארד

 ,ףיט רעד ןיא ןבארג טראטעג טשינ ײז ןעמ טאה ,ןעװעג ןענעז ײז ףיט יװ רעבא

 ־ײנעג ךיז טאה װאכעשט .טײקנעעשעגזחא רעשילאקיזומ רעײז ןיא ןבעג ײז ראנ
 ־אמארד ענײז ןליפש טנעקעג ןבאה םאװ ,ןראיטקא עטוג ןופ ףליה רעד ןיא טקימ
 ־װאכעשט עטליפשעג־טוג ןעז ןביוהעגנא טאה ברעמ רעד ןעװ טשרע .ךטאנ״ עשיט
 ןוא טעמוא ןשיםור ןופ ןײמ ןפיט םעד ןריפשרעד ןביוהעגנא רע טאה ,סעמארד

 .לײװגנאל ןשיםור םעד ןעמונעגפיוא וליפא טאה רע

 םאװ ,ראוטרעפער ןשיטאמארד סװאכעשט ןופ טעטיראלופאפ רעד קנאד א
 ־ראפ ןעמונעג ןעמ טאה ,עניב־טלעװ רעד ףיוא ןשימײהנײא ןביוהעגנא ךיז טאה
 ־ײצרעד סװאכעשט דנאב א .ןעגנולײצרעד עצרוק עשירעטםײמ םװאכעשט ןײטש
 ,ןשטגעמ עקידעבעל ןופ גנולמאז א ,דנאלםור ןופ לגיפש א ןעװעג זיא ןעגנול

 ־דמערפ רעד ןופ טאהעג האנה טאה ןעמ ןןגינעגראפ ןטלפאט ןבעגעג טאה םאװ
 ןדעי ןיא ןגעלעג זיא םאװ ״טײקשימײה רעד ןופ טאהעג האנה טאה ןעמ ןוא טײק
 שטנעמ א ףיוא ךצעזרעביא״ טזאלעג קידעבעל ךיז טאה סאװ ,שטנעמ ןשיסור
 םעד ןיא .רעלטםניק עסיורג עלא ןזיױואב טײקלפאט ןופ טםנוק יד .םוטעמוא ןופ
 .ןבארפש ײלרעלא ןופ רעלטםניק עםיורג ןשיװצ קוליח ןײק אטשינ זיא טרפ
 ־מערפ ןײז ןופ קיטאזקע רעד וצ םערעטניא ןטלפאט םעד ךיוא טקעװ םכילע־םולש

 •ןדלעה ענײז ןופ טײקכעלשטנעמ רעפיט רעד ןיא ןוא ,טלעװ רעד

 ןראװעג טקראטשראפ זיא ןװאכעשט וצ סערעטניא רעםיורג רעד רעבא
 טימ טשינ ,עיפארגאיב ןײז טימ רעטנענ טנעקאב ךיז טאה ןעמ םאװ ,טימרעד
 ,עיפארגאיב א ,ןשטנעמ עסיורג ראפ ןטינשעגוצ טרעװ םאװ ,רעװאבראקם רעד

 ןופ טלאטשעג ןקידעבעל ןתמא ןיא ראנ ,טלײצרעד יז יװ רעמ טגײװשראפ סאװ
 ןעמ טאה םיא ןיא זא ,ןזיװעגםיורא ךיז טאה׳ם .װאכעשט שטיװאלװאפ ןאטנא
 רע .שטנעמ ןםיורג ןוא רעלטםניק ןםיורג ןשיװצ עינאמראה ענעטלעז יד ןענופעג
 ׳ץראה ךעלשטנעמ םעראװ א טימ ״שטנעמ רענעדײז א טפור ןעמ םאװ ןעװעג זיא
 ענעפורעג יוזא ןשיװצ לקיטרא ןטלעז א זיא טײקםטוג ןוא — טײקםטוג טימ לופ
 ןוא ךיז וצ תעל־תעמ ןיא העש 24 טלפאנעגוצ ךעלנײװעג ןענעז סאװ ,םילודג
 ןופ םיוא ןשטעװק ײז ביוא זא ,ןענײמ םאװ ,םילודג ןאראפ .ךיז וצ ךעלםילשםיוא
 .םיב םעד טימ ןוא טפיג םעד טימ ןבײלב ײז ןגעמ ,קינאה ןשירעלטםניק םעד ךיז

 טאה רע .טראװ ןופ ןיז ןתמא ןיא שטנעמ רעסיורג א ןעװעג זיא װאכעשט
 רעשיטימעםיטנא ןא ןיא טעבראעגטימ וליפא טאה רע ,םיאטח טימ ןביוהעגנא
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 ,ןעגנורעדליש עשידײ־יטנא טימ טקידניזעג עקשטיפאק א ךיוא ןײלא ,גנוטײצ
 ןטנאלימיסא עשידײ ןופ םערדא ןפיוא טדנעװעג סנטםײמ ןעװעג רעבא ןענעז סאװ
 ןטימ ,ןבעל ץרוק ןײז ןופ ךשמ ןיא ,ךיז טאה רע רעבא .סרעפיולטגא־ךיז־ןופ ןוא
 קידצ א ןופ ןכײה עטסכעה יד וצ ןביוהרעד ,טפאשביל־ןשטנעמ רעתמא ןופ חוכ
 ןוא טראעג םיא טאה טלעװ יד .ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןיא ןוא ןכעלנעזרעפ ןיא
 עלא וצ ןפא ןעװעג דימת זיא ץראה טײרב ןײז ןוא ןעגנאגעגנא םיא זיא ץלא

 ןופ ךיז טיצ םאװ ,שינעלמוטעצ רעבעלשטנעמ רעד וצ ןוא םירוםי עכעלשטנעמ
 םעד תעב .טײהשטנעמ יד יא היחי םעד יא טאהעג ביל טאה רע .ןא הגלפה רוד
 ןצראה םוצ ןעמונעג ךיז טאה רע .טורעג טשינ װאכעשט טאה סעצארפ־סופײרד
 יװ זא ׳ףורםױא סנאמטיװ טלאװ .שטנעמ ןײא וצ — טײקיטכערעגמוא עשיניצ יד
 טשינ ןײלא ,ןאמטיװ ,רע זיא ,עמרוט ןיא טראפשראפ טציז שטנעמ ןײא גנאל

 ןײז ןיא ןבארגעג ךיז טאה ןעמ רעמ םאװ .ןװאכעשט ףיוא לח ןעװעג זיא ,ײרפ
 ךעלנעזרעפ זיא םאװ ,רעלטסניק א וצ ןבארגרעד ךיז טאה ןעמ ןוא עיפארגאיב
 ־עטניא רעד ןוא ןעמוקאב ביל םיא ןעמ טאה רעמ ץלא ,שטנעמ רערעײט א ןעװעג
 רערעטיב רעזדנוא ראפ טםײרט א זיא׳ם .רעםערג ןראװעג זיא קרעװ ענײז וצ םער
 — תונושל ענעדישראפ ןיא ןװאכעשט ןגעװ קידנבײרש טאה ןעמ סאװ ,טלעװ

 טאה רע רעדײא ,םענײז רעטקאראכ ןכעלשטנעמ םעד ןביוהעגםיורא לעיצעפס
 ־עגפיוא שיטבײרש ןופ ךיז טאה רע יװ םעד ךאנ ןוא שיטבײרש םוצ טצעזעג ךיז
 רענעבירשעג רעײז טימ אצױ ןענעז ײז זא ,ןטלאה רעבײרש עטםײמ .ןביוה

 .טײקכעלשטנעמ רענעבירשעג ןוא טײקסטוג
 ןטס60 ןײז וצ ןװאכעשט ןגעװ ןבײרשעצ ךיז טאהעג העדב טשינ באה׳כ
 רעד טא זא ,טקאפ םעד ןעגנערבסױרא ןיא ןעגנאגעג רעכיג זיא רימ .טײצראי
 קיטירק רעשיםור רעד ײב קינאה ןײק טקעלעג טשינ טאה רעלטםניק רעםיורג
 עשיםור ןעניפעג ךיוא וליפא ךיז ןבאה קירוצ גנאל טשינ זיב זא ןוא ,טײצ ןײז ןופ
 .ןדלעה ״עזאושזרוב״ ענײז וצ ןרירוצוצ ךיז יװ טסװועג טשינ ןבאה סאװ ,רעקיטײוק
 םעד יװ לוטיב טימ ןסירעגרעטנורא לאמ ךם א ןבעל ןײז ײב םיא טאה ןעמ
 ׳טנאה רעד טימ טכאמעגקעװא םיא טאה ןעמ .״ןראי רעקיצכא יד ןופ״ רעגאזטראװ
 א״ — ןפורעג וליפא םיא טאה ןעמ .עכאפע רערעטצניפ א ןופ רערעדליש םעד

 .״עיצארענעגעד ןופ רעבײרש
 ־קענא ןופ רעבײרש א״ יװ ןװאכעשט טלםפעג טאה רעקיטירק רעקיטכיװ א
 יד .״םלוע םעד ןריזומא וצ ידכ ,ליװעדאװ א ןיא טלײצרעד ןעמ םאװ ,ןטאד
 רע זא ,טגאזעג ןוא ןװאכעשט ףיוא תונמחר טאהעג טאה קיטירק עכעלדנײרפ
 ־פיוא ןבאה רעקיטירק עלארעביל־שיטילאפ .״טנאלאט םענעגײא ןײז טבראדראפ״
 ־כײלג שירעלטםניק זיא רע זא > ןפיצנירפ ןא רעבײרש א יװ ןװאכעשט ןעמונעג
 רע זא ןוא םיצרש ענײלק יד זיולב טעז רע זא ;ןבעל ןיא ןשינעעשעג וצ קיטליג
 ־טײצ םװאכעשט ןופ קיטירק רעקיזאד רעד טימ .טעטיוױטקעיבא — טקידערפ

243 



 וייטשטאלג בקעי

 טלמאזעגפיוא ייז טאה רע ןוא גרובנרע איליא טריסערעטניאראפ ךיז טאה םירבח
 .דנאלסור ןיא 1960 ןיא ןענישרעד זיא םאװ ,ןװאכעשט ןגעװ רושארב ןײז ןיא

 ןײז ןיא .רושארב םגרובנרע ןגעװ הפי .ב .א טבײרש ילױ ןטב ןופ ״רמשמה לע״ ןיא
 ןא ןעװעג זיא רושארב םגרובנרע זא ,הפי .ב .א ןא טזײװ ײםע רעטנאסערעטניא
 ־ירק ענעגײא ענײז וצ ןגרובנרע ןופ רעפטנע רעטלעטשראפ ןוא רעטקערידמוא
 לײט טאה גרובנרע שטאכ .ןראי יד ןעגנאגרעד גונעג םיא ןענעז םאװ ,רעקיט
 עשיגאלאעדיא ןוא עזײב ענײז ןגעק ףמאק א ןבײהוצפיוא טומ גונעג טאהעג לאמ
 יװ ןװאכעשט ןעמענ וצ רערעכיז ךם א ראפ ןענופעג רעבא רע טאה ,רעקיטירק
 ןװאכעשט ןגעװ רושארב םגרובנרע זא ,שטײטסיוא םהפי .ב .א .דײרםיוא טוג א
 ,עיראגעלא ןא יװ ךיוא ,םערעטניא ןכעלטלאהניא ריא ץוחא ,ןענעײל ךיז ףראד

 .לבש ןפיוא טוג רעײז ךיז טגײל

 זיא סאװ זקיטירק םניוזא זיא םאװ — קנאדעג םעד ףיוא ףיורא םע טריפ
 זא ,ךאד רימ ןםײװ י רעבײרש ןסיורג א ןגעװ ןזײרג יוזא ןעק׳מ ביוא ,טרעװ יז
 ,ײרעלאמ ,קיזומ — ןטיבעג ײלרעלא ףיוא ,טםנוק־טלעװ רעד ןופ עטכישעג יד

 ־ניק עםיורג ןגעװ קיטירק־טײצ רעקידנטײלגאב אזא טימ לופ זיא ,רוטארעטיל
 רעד ןופ ןטילעגנא ײרעלאמ עשיטםינאיסערפמיא יד ךיז טאה לפיװ ,רעלטס
 טשינ טאה ןוא י ותעשב ןענעװאהטעב ןגעװ ןבירשעג ןעמ טאה סאװ י קיטירק
 םעד ךאנ וליפא ןיוש ,ןריפםקעש ןעװעג לטבמ ןצנאג ןיא יאטםלאט יװ זיר אזא

 י ןעײדראפ וצ ןריפםקעש טײצ גונעג טאהעג טאה טלעװ יד יװ
 ־נעצער ײװצ ןענעײל וצ ןעמוקעגםיוא רימ זיא קירוצ ןכאװ עכעלטע טימ

 ןוא ןגנױ א ןופ ךוב א ןגעװ ןטנעזנעצער רענאקירעמא עטמיראב ײװצ ןופ סעיז
 עםיורג ןיא ןראװעג טכעלטנפעראפ ןענעז םעיזנעצער עדײב .טםילעװאנ ןטגאװעג
 ןאילימ ןבלאהרעדנא ןופ עיצאלוקריצ רעקידנעמאזוצ א טימ ,ןעגנוטײצ־ןגראמ
 ךוב םאד ןעמ טאה גנוטײצ־ןגראמ ץיא ןיא .לצימש א טימ טשינ ביוא ,רענעײל
 ־דאפ רבחמ םעד ןעמ טאה גנוטײצ רערעדנא רעד ןיא — ןעײרדוצסיוא טכאמעג

 .ןואג ןשירארעטיל א ראפ ןגירש
 ־נזיוט רעקילדנעצ לפיװ זטכערעג זיא ״ןטסימערטםקע״ ײװצ יד ןופ רעװ
 ןוא תוניבמ טניימ עשז םאװ ?ןראװעג טריפראפ םעד ךרוד ןענעז רענעײל רעט
 באה׳כ רעבא ,תוישק עקיזאד יד גערפ ךיא ? קאמשעג ןופ שטײט רעד זיא סאװ
 קיטירק רעד טימ תוכײש ןיא .רעפטנע םעד טנעמאמ םעד ןיא ײז ףיוא טשינ

 .דרוםבא ןא — קיטירק ןופ טרעװ ,ןװאכעשט ףיוא רעקיטירק־טײצ ענײז ןופ

 — רעקיטירק יד זא ,ןבירשעג ןיקראג וצ וױרב א ןיא טאה ןײלא װאכעשט
 דרעפ סאד .דלעפ ןיא ןרעקא וצ דרעפ יד ןדעטש םאװ ,ןגילפ וצ ןכילגעג ןענעז״
 ,לעשטנאלאיװ א ןופ םענורטם יד יװ טנאפשעג ןענעז ןלוקםומ ענײז עלא ,טרעקא

 ,טלציק ןוא טעמושז יז ןוא גילפ א טצעזאב ךיז טאה ןטניה ןשידרעפ ןפיוא רעבא

 יד טעמושז םאװ ,קע ןטימ ץימש א ןבעג ףראד ןעמ ,ןבײרטראפ יז ףראד ןעמ
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 ריא ךיז טליװ ,קױרמוא זיא יז ״טושפ .טםיױו ןײלא יז יצ קפס א;זיא׳ס זגילפ
 ךיא ,טעז .דרע רעד ףיוא ךיוא בעל ךיא ,טעז :ךיז וצ טײקמאזקרעמפיוא ןעיצ

 .״ןעמושז ךיא ןעק ץלא ףיוא ,ןעמושז ןעק

 ,װאכעשט שטיװאלװאפ ןאטנא ןבירשעג טאה קיטירק ןגעװ דײר ערעטיב יד

 עלא ראפ טםײרט א ןײז דײר יד ןלאז .ןאטעג ײװ גונעג טאה קיטירק יד ןעמעװ
 ןגעמ רעבײרש עלא טשינ .קיטירק ןופ טעדוױרקעג ךיז ןריפש סאװ ,רעביירש
 טסײרט א וצ רעבא ,ןפארטעג טשינ ײ? ןגעװ טאה קיטירק יד זא ,ןדערנײא ךיז
 וצ טײצ ןופ .טקיטכעראב רעבײרש עטקידײלאב ןוא עטעדוױרקעג עלא ןענעז
 ןוא גאט־גנוקיטיגראפ א ןרעלקרעד רעקיטירק עלענאיסעפארפ ןגעמ טײצ
 ־אב וצ ידכ ,קאמשעג םענעגײא ףיוא ןוא ןעגנונײמ ענעגײא ףיואידשח א ןפראװ

 .רעבײרש ענעפארטעג ןופ ןדנוװ יד ןבלאז

14.8.64 
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 רוטארעטיל ״רעשימײה״ א ןיא ןדײ ״עשימײה״

 גנולדנאהפא עטנאםערעטניא ןא ןענעײל וצ ןעמוקעגסיוא םנטצעל זיא רימ
 ־גיא גנולדנאהפא יד זיא ראנ טשינ .רוטארעטיל ״רעשימײה״ א ןיא ןדײ ןגעיו
 ־טנירג רעד םורא םיטרפ עכעלטע ראנ ,ןטקנופדנאטש ךס א ראג ןופ טגאסערעט
 לײװ ׳אפוג גנולדנאהפא יד יװ טנאםערעטניא יוזא טקנופ ןענעז טעברא רעכעל
 רעקיטנײה רעד ףיוא טכיל לעיצעפס א טפראוו ןוא !תונורכז קירוצ טגנערב םע
 ןעװעג טשינ זיא ןדײ רעטנזיוט רעקילדנעצ ראפ .הנידמ ״רעשימײה״ א ןיא טײצ
 ־עגנוי עשיטנעגילעטניא םאװ ,רוטארעטיל עשיסור יד יװ ןיגע ״רערעשימײה״ ןײק
 יאדװא זדנוא זיא דנאל םאד .סנגײא קיטש א ראפ טעמכ טכארטאב ןבאה טײל

 .םיפ יד טנערבעג טפא רעײז זדנוא טאה דרע יד ןעװ וליפא ,שימײה ןעװעג

 ־טעפ ןיא ךאנ זיא ,עיצולאװער־רעבאטקא רעד ךאנ ראי עכעלטע ,1923 ןיא
 עקילאמא יד ןופ רעגייטש ןפיוא ,ךובלמאז שידײ־שיסור א ןענישרעד דארגאר
 ־װעי״ — ןפורעג ץלאטש ךיז טאה ךובלמאז סאד .ןלאנרושז עשידײ־שיםור עטוג

 ןשידײ םוצ רעטנענ — רשפא רעדא ,קינארכ עשידײ) ״םיפאטעיל איאקסיער
 ־שידײ עקיטכיװ רעײז טעבראעגטימ ןבאה טראד .(םקנפ רעשידײ — רוקמ
 ארומ רעקידנרעטיצ ןא ןוא ןסקעלפמאק םוש ןא ןבאח םאװ ,רעבײרש עשיםור

 .קיטאמעט עשידיי טלדנאהאב ןוא טריראב ןפא
 ״סיפאטעיל״ םעד ןופ דנאב ןטשרע םעד ןיא רעטעבראטימ יד ןופ רענײא
 ־יטנא ןא טימ טםידנוב רענעזעװעג א ,רעבײרש רעשיםור־שידײ א ןעװעג זיא

 רעדארגארטעפ ןיא ״דנוב״ םעד ןטארטראפ טאה סאוו ,שזאטס ןשיטםיװעשלאב
 עלא ןבאה ,״סיפאטעיל איאקסיערװעי״ ןיא טעבראעגטימ טאה רע ןעװ .טעװאס
 ןזאלראפ טאהעג טלאמעד ןיוש טאה רע רעבא ׳טײהנעגנאגראפ ץיז טנעקעג טוג
 ־ירארעטיל טימ ןבעגוצפא ךיז ידכ ראנ ,שיגאלאעדיא הלילח טשינ ,ײטראפ ןײז
 ,יקסװאלסאז דוד ןעוועג זיא טסילאנרושז רעשיסור־שידיי רעד .טעברא רעש
 רעטםקיםײב ןוא רעטסקימאלפ רעד ןראװעג ןראי עקידרעטעפש יד ןיא זיא םאװ
 ־מורא יקםװאלסאז ךיז טאה 1925 זיב רעבא .םישזער ןשיטעיװאס ןופ טעגאלאפא
 טקנעדעג םיא ןבאה עלא ןוא שטנעמ רסשיטילאפא ןא יװ ,ײרפ ןוא קנארפ טײרדעג
 עשיםור טריטקאדער לאמ א טאה סאװ ,רעוט ןשידנוב ןקיטכיװ א יװ טנעקעג ןוא
 ־טנפעראפ יקסװאלסאז טאה 1925 ןיא טשרע .ןבאגסױא עשידנוב עשידײ ןוא
 ־אדילאם לעיציפא ךיז ןוא גנורעלקרעד עשיטילאפ א ״אדװארפ״ רעד ןיא טכעל
 רעטסקיטכיװ רעד ןראװעג רע זיא ןא טלאמעד ןופ ןוא םזינומאק ןטימ טריזיר
 רע .״אדװארפ״ רעד ןופ ןוא ״איטסעװזיא״ רעד ןופ טסיצילבופ רעשיטםינומאק
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 םעמעט עטיירג ףיוא

 קיטםיצילבופ רעשידײ טימ ״טקידניזעגרעטנוא״ ךאנ טײצ וצ טײצ ןופ וליפא טאה
 זיא יקסװאלםאז .״טײהײרפ״ רעקראי־ױנ רעד ןיא ןוא ״סעמע״ רעװקסאמ ןיא
 זיא רע שטאכ ,רעביירש עשידיי עטרידיװקיל־טשינ יד ןופ רענייא ןבילבעג
 עשידײ עשיטעיװאם ראפ עקטסאפ־ןילאטס רעד ןופ דילגטימ א ןעװעג לעיציפא
 רעשיטסישאפיטנא רעשידיי״ רעד — ןפורעג טאה ןעמ סאװ ,ןלאוטקעלעטניא

 .״טעטימאק

 ־טימ רעבושח א זיא יקסװאלםאז דוד ןוא 1923 וצ קירוצ ןעמוק רימ ,ללכה
 רעד ןופ דילגטימ רעטנענימארפ א זיא רע לייוו ,ךובלמאז ןשיםור־שידיי ןופ דילג
 ־ראפ רע זיא ״סיפאטעיל״ ןיא .טפאשלעזעג רעשיפארגאנטע־שיראטסיה רעשידײ
 .״רוטארעטיל רעשיסור רעד ןיא ןדײ״ — טסײה םאװ טעברא ןא טימ ןטארט
 ,טזיױו רבחמ רעד .גנולדנאהפא עטריטנעמוקאד־טוג ךעלנײװעגרעסיוא ןא זיא׳ם

 ״טעװערבוזעג״ ײז ןבאה ןדײ רימ סאװ ,עלא יד ,רעבײרש עשיסור עםיורג יד זא
 רעדעי ,ןבאה ןוא ןטימעםיטנא ןעװעג ןענעז ׳קינײװנסיוא ןופ טנעקעג שממ ןוא

 .האנשה תילכתב ןדײ טאהעג טנײפ ,רעגײטש ןײז ףיוא רענײא

 — עמעט רעד וצ טרירעגוצ זיולב ךיז טאה אקנעשוטװעי רעגנױ רעד ןעװ

 ןקיליורג ,ןטנכײצאבמוא ןא ןופ טנורגרעטניה ןפיוא ,םזיטימעםיטנא רעשיםור
 טאה יקםװאלסאז רעבא .טלעפעג טשינ תורצ ןײק םיא טאה ,רבק־ןסאמ ןשידײ
 ,עיפארגאיב רעשידנוב רעפראש ןײז ףיוא טקוקעג טשינ ,1923 ןיא ,טלאמעד

 עכלעזא וצ תונעט טאהעג וליפא ןוא םעלבארפ סאד טריראב ראלק ןוא קיטומ
 ,אקנעלאראק ןוא יקראג יװ ,דנײרפ־ןדײ ענעפא ןוא רעבײרש עלארעביל עשיםור

 ןיא רעבא דנײרפ־ןדײ ״עשיטםיצילבופ״ ןעװעג ,גנונײמ ןײז טיול ,ןענעז םאװ
 םיא ןבאה ײז •,טזאלעגנײרא טשינ דײ םעד ײז ןבאה קרעװ עשירעלטסניק ערעײז
 םוש ןײק ןבאה טלאװעג טשינ דײ םעד טימ ןבאה ײז לײװ ןטימעגםיוא ןוױכב

 .אשמו־עגמ עקידהחפשמ־עשירעלטםניק

 ןא טבײרשאב לאגאג יװ טזײװ רע ןוא ןלאגאג טימ ןא טבײה יקםװאלםאז
 עשידײ יד ןופ טכאל לאגאג .״אבלוב סאראט״ ןיא ןדײ ףיוא םארגאפ ןשיניארקוא
 ןפראװעג ײז טאה ןעמ ןעװ ,סעיאװאה ןוא םענימ ערעײז ןופ טכאל רע ן תונברק
 תונברק עשידײ .טכאל לאגאג ,ןכאל סעקישטשמארגאפ יד .ןײרא רעםאװ ןיא

 .רעטכעלעג ןשיטםידאם םיורא םיא ײב ןפור

 .װעינעגרוט ״רעעפארײא״ םעד ןופ ןליפשײב יקםװאלסאז טגנערב טא רעבא

 .םיא טגנעה ןעמ ןעװ וליפא ,רעטכעלעג ״דישז״ רעד סיורא טפור םיא ייב ךיוא

 םעד ףיוא טקוקעג טשינ ,שימאק ןעװעג טולאםבא זיא רע״ .שימאק זיא דײ רעד
 ןיא ,ךיא ןושלב װעינעגרוט רבחמ רעד טגאז יוזא ,״דנאטשוצ ןײז ןופ דחפ ןצנאג
 ־רוט ןופ ןליפשײב ערעדנא ךיוא טגנערב יקסװאלסאז .״דישז״ גנולײצרעד ןײז
 ,דײ רעד זא טקאפ םעד ןעגנערבוצסיורא ןעגנולײצרעד סלאגאג ןוא םװעינעג

 ־יםור רעד ןיא טרירוגיפ טשינ טרעדנוהראי ןטנצנײנ ןופ בײהנא ןזיב טאה סאװ
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 ןייטשטאלג בקעי

 יקםװאלסאז .שינעפעשאב שימאק א יװ טריפעגנײרא טרעװ ,רוטארעטיל רעש
 עשידיי וצ גנאגוצ ךשיטסיראמוה״ םיקסװעיאטסאד טימ ךיוא זדנוא טנעקאב
 •ןדײ וצ טמוק׳ם ןעװ ךיוא טכאל יקסװעיאטםאד רעשילאכנאלעמ רעד .ןדײל

 .רבח םענופ ןכאל םעקינשזראטאק יד םירבח ענײז ןוא טנװאד שטימאפ יאסיא

 ןראה רעגעםקאװעגםיורא ןא םיא ײב ןענעז ןיליפת יד .טימ־טכאל יקםװעיאטסאד
 ־נולײצרעד ערעדנא ןיא .לדײ שימאק א זיא טנאטםערא־רבח רעד .ןרעטש ןופ

 .טנעצקא ןשיםור־שידײ ןופ קזוח יקסװעיאטםאד טכאמ ןעג
 רעלאנאיצאנ רעסיורג רעד ןעװעג זיא טימעםיטנא רערעטיב רעתמא רעד
 ןוא רעטערראפ ןוא ןענאיפש — םעדישז ןענעז םיא ײב .ןיקשופ טעאפ רעשיסור
 רעמ טוט רע רעבא ,ןדײ ןופ פא ךיוא טכאל ןיקשופ .ןשטנעמ עקיטפאהלקע ללבב
 ײז ףיוא טקוק רע ,ײז טלדיז רע ,ײז טלעש רע .װעינעגרוט ןוא לאגאג יװ וליפא
 ןגיוצאב ״רעשילביב״ ןוא רעםעב לםיב א ךיז טאה װאטנאמרעל .ןליװרעדיװ טימ
 טגנערב יקםװאלםאז .ןאיפש־דישז רעד סיוא טםקאװ םיא ײב ךיוא רעבא ׳ןדײ וצ
 ןענעז ןדײ זא ,״רוטארעטיל רעשיםור רעד ןיא ןדײ״ טעברא ןײז ןיא סיורא
 ןענאיפש ׳םיאורב עכעלרעפעג יװ יא ,ןפיט עשימאק יװ יא ןראװעג טריפעגנײרא
 ןיקשופ .רעטכאט רענעגײא רעד ןופ וליפא ,הרוחס רעקידעבעל ןופ רעלעטשוצ ןוא
 דישז רעד .רעדיל ענײז ןיא לאג טימ ןעגנוזעגנײרא דײ ךקיטפאהלקע״ םעד טאה
 יװ םיא טעגרהרעד״ ןעמ ןוא עבאשז א טימ םיא ״טצנארקאב״ ןעמ ,לװײט א זיא

 .״טנוה א
 טלאמעד ןיוש ךיז טאה עפארײא ןיא זא ,ןא קיטכיר טזײװ יקסװאלםאז דוד
 רעד ןאטאנ״ טנעײלעג ןיוש טאה ןעמ .ןדײ תבוטל ןאטעג ריר א סעפע טראפ
 ־נאמרעל ןוא ןעגיקשופ ןעװעג עיפשמ שירעלטסניק טאה םאװ ,ןארײב .״עזײװ
 ,װאטנאמרעל ײס ,ןיקשופ ײם .״רעדיל עשידײ״ ץנארק א ןבירשעג טאה ,ןװאט

 ןײז ןגעװ ,לארשי ןגעװ ןוױטאמ עשילביב ןעגניז וצ ןענוגראפ ךיוא ךיז ןבאה
 ןאיפש א ןעודעג ץלא זיא דײ רערעדגוזאב רעד רעבא ,דנאטשרעדיװ ןקידתונשקע

 •רעטערראפ א ןוא
 עגונב וליפא ןטײהלצגײא עטנאםערעטניא ףיוא טקעד גנושראפ םיקםװאלםאז
 לפיװ טימ .טײהיירפ רעשיםור ןוא םזילארעביל ןשיםור ןופ רעגאזנא עטשרע יד
 זדנוא טגנערב ?רעדיל םװאםארקענ טרימאלקעד ןדײ ןבאה זאטסקע ןטנװאדראפ
 רעםיורג רעד זא ,ןזײװ סאװ ,רעדיל סװאסארקענ ןופ ״לרעפ״ עתמא יקסװאלסאז

 ײב זיא דײ רעד .טימעסיטנא רעטמעשראפמוא ןא ןעװעג זיא טעאפ־טײהײרפ
 ןוא שיזיפ שינעפעשאב ראגלװו א ,שטנעמ־טלעג א ,קינטנעצארפ א דימת םיא
 .טפאשלעזעג רעשיםור רעד ןופ ןסיוטשעגקירוצ מיא ןופ טרעװ דײ רעד .קיטםײג

 םװאםארקענ .טײלסנאמ יד יװ ראגלװו ןענעז רעטכעט ןוא רעבייװ עשידיי יד
 ןטלאה םאװ ןדײ ףיוא האגש ןוא טפיג (לאג טימ ןעמעטא רעדיל עשידיי־יטנא

 .בלאק םענעדלאג םוצ ןעניד ןײא ןיא
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 ־דניװש ןוא ןטנאלוקעפש ןענעז ןדײ זא ,ןזײװאב ןפראד לאז װאשטשורכ ביוא
 ײב ןאראפ .רעדיל סװאםארקענ ןופ ןטאטיצ רועיש א ןא ןעגנערב רע ןעק ,רעל
 ןיא טײהרערוכיש הדומ ךיז זיא יושזרוב רעשיםור א יװ עמעאפ א ןװאסארקענ
 ןרוכיש םעד ןופ טרירעג ןענעז עלא .טפאשלעזעג רעד ןגעק סנכערבראפ עגײז
 ״ןריקנאב־םעדישז״ יד רעבא ״גנול רעד ףיוא סאװ״ ןײז ןופ ןוא הבושת־לעב
 םיוא זיא ׳אד זיא טלעג ןעװ״ זא ,עידאלעמ עשידײ א ןעגניז ןוא םיא ןופ ןכאל
 רערוכיש רעד .עקירעמא ןײק טקיש ןעמ סאװ ׳טלעג ןופ וליפא ןעגניז ײז .״הנכם
 ׳ןדיי ענעטלאשראפ ,ענײמעג יד ךיז ןופ קעװא טבײרט ראטאטאולפסקע רעשיסור
 ־ארקענ .״דנאבראפ־םיבנג״ א ראפ ךיז טימ ןלעטש סאװ ןוא ץלא ןפאכראפ סאװ
 ךיז טמארג םיא ייב ןוא ענײז רעדיל ךס א ןיא ענעדײ־קראמ א,יװ ןדײ טלעש װאמ

 .םזיטימעםיטנא ןשינאגילוכ ןײז טימ טײהײרפ עשיסור טוג רעײז

 רעד — עיצולאװער רעשיםור רעד ןופ רעײגסיוראפ יד ןופ דלעה א ךאנ
 טכארפ רעשיטימעםיטנא ןײז ןיא ןזיװעג טרעװ ןירדעשטש־װאקיטלאס רעקיריטאס
 ־ןסאלק א ןיוש זיא רע ,תמא .״יטפעשעג״ ךעלעדײ ןכאמ םיא ײב .ץנאלג ןוא
 ־יטםיצילבופ א ןװאקיטלאם ײב סיורא ךיז טסײר טײצ וצ טײצ ןופ .טימעסיטנא
 ןײא ןיא םנטסײמ טלאה רע רעבא ,ןדײ עמערא ןופ עגאל רעד ףיוא ץכערק רעש
 ־רעכאש ,םעקישטאירדאפ עכײר ׳רעלדגעה־רעביור עשידײ ףיוא ןלײפ ענײז ןסיש
 ־לעזעג רעשיםור רעד ןיא ןײרא ךיז ײז ןםײר דלאג ןופ חוכ ןטימ םאװ ,סרעכאמ

 .ןבאה טשינ ײז ליװ רבחמ רעד װו ,טפאש
 עשיםור עםיורג יד ןופ עירעלאג עצנאג יד ךרודא טריפ יקסװאלסאז דוד
 עשיטםינאמוה יד וליפא .ןעיאטסלאט טשינ ךיוא טעװענאש רע ןוא רעטסײמ
 וצ עיטאפיטנא עטלצראװעגנײא רעײז ןשרעהאב טנעקעג טשיג ןבאה רעביירש
 יקםװאלםאז רעבא ,ןשרעהאב ךיז ליװ רע ןוא ץראה ךיז טכאמ יאטסלאט .ןדײ
 טאה יאטסלאט זא ,קפס רעטםדנימ רעד אטשינ זיא׳ס״ זא ,רעטנוא טכײרטש
 קידהאנש א טימ ןגיוצאב ײז וצ ךיז טאה רע זא ןוא ןדײ ןײק טאהעג ביל טשינ
 ־אראבאל רעשירעלטסניק רעד ןיא״ ןדײ ןזאלוצנײרא ןדײמםיוא םעד ןיא .״ליפעג
 יד ראפ שיטםיצילבופ ןעמונעגנא ךיז טראד ןוא אד טאה ןעמ שטאכ ,״עיראכ
 ןופ ליפעג ןטלאהאב א ,יקסװאלםאז זדגוא טגאז ,ןגעלעג זיא ,ןדײ עטפדורעג
 טסאפעג טשינ רעמ ןיוש טאה׳ם .ןדײמוצסיוא םיא ןליװ א ,ןדיי וצ עיטאפיטגא
 ןוא ןיקשופ ,לאגאג ,װעינעגרוט ןאטעג ןבאה סאד יװ ,דײ םעד ןעלדיז וצ בארג
 טזאלעגנײרא טשינ םיא ןוא ןטימעגסיוא שירעלטםניק םיא ןעמ טאה ,װאסארקענ
 טשינ טאה יקסװאלםאז .ןשטנעמ ןקידעבעל א יװ ןײרא רוטארעטיל רעד ןיא
 — אקנעלאראק ןוא יקראג טלדנאהעג וליפא ןבאה יוזא זא ,ןזײוװצנא ארומ ןײק

 ־ניק טאה ןעמ דעבא ,םזיטימעסימגא ןװיטקא ןגעק ןצישאב ןדײ םעד ףראד ןעמ
 .טריראנגיא םיא ןוא טרעקעגפא ךיז םיא ןופ שירעלטס

 ךיוא טאה םאװ ,ןװאכעשט יקםװאלסאז טקנעש רעטרעװ עטוג עכעלטע
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 ,רעטנוא טכײרטש יקסװאלםאז רעבא .ןליפעג עשידײײטנא טימ טקידניזעגרעטנוא

 ןראטאלימיםא יד ,ןדײ עקידנריציפיםור יד ןדײל טנעקעג טשינ טאה װאכעשט זא
 ײב .םידמושמ עצנאג ןוא עבלאה יד ,םאטשפא םענעגײא ןופ רענעקײלראפ ןוא
 טעברא ןײז ןיא זיױולײט ךיז טריזיראדילאם סאװ ,1923 ןיא ןיקסװאלסאז
 רעשידײ רעד ןגעק רעביירש עשיסור עשיטימעסיטנא יד ןופ ףמאק םעד טימ
 רע םאװ ,קורדםיוא אזא ,ןװאכעשט קידנביול ׳םיורא ךיז טםײר ,עיזאושזרוב

 ראי קיצרעפ רעדא ,קיסײרד ,קיצנאװצ א טימ טביולרעד טשינ רעכיז ךי;טלאװ
 יקםװאלסאז דוד טבײרש רענעקײלראפ־ךיז עשידײ יד ןגעװ קידנדער .רעטעפש
 ריא ןופ סאװ ,טפארק עשינאגרא עםיורג א םוטנדײ ןיא ןעזעג טאה װאכעשט״ ־ יוזא

 .״ךיז טליװ םע ןעװ ןעײרפאב טשינ ךיז ןעמ ןעק

 םײב ףורםיוא רענעסירעגםיורא ןא ךאנ ,ןשינעפיט עמאם יד ןופ ,זיא טא ןוא
 איאקםיערװעי״ ןיא ןבירשעג ךאנ טאה רע ןעװ ,1923 ראי ןיא ,יקםװאלסאז דוד דײ
 ןעמוקעגסיוא טלאװ ןװאטנאמרעל ןוא ןעניקשופ זא ,טקרעמאב רע .״םיפאטעיל
 ,עטכישעג רעשיסור רעד ןיא ןײרא ראנ טשינ ןלעװ ןדײ זא ,קנאדעג רעד דליװ

 ראפ טעװ סע זא ןוא ;עלאר עקידנטײדאב א ןליפש ריא ןיא ןלעװ ײז זא ראנ
 רעטלא רעד ןשיװצ גנודניבראפ א ןופ עגאהפ יד ןײטש רוטארעטיל רעשיסור רעד

 .עיראטםיה רעשידײ רעײנ ןוא

 ־ראפ־ןטעיװאם ןיא ךיז טלאװ רעװ !עיראטסיה עשידײ עײנ ןוא עטלא יד
 דוד .רעטדעװ עכלעזא ןעגאמרעד וצ ראג גאט ןקיטנײה םײב טגאװרעד דנאב
 טנאמרעד םיא טלאװ רעצעמע ןעװ ,רעטיצ א טפאכעג ןײלא טלאװ יקסװאלםאז
 עטקירעדינרעד א ךיז טרעגלאװ עטכישעג עשידײ עײנ יד .דײר ענעגײא ענײז
 ןכערבראפ א יאדװא זיא עטכישעג עשידײ עטלא יד ןוא דנאלסור ןקיטציא ןיא

 .לארשי תנידמ טימ — טקעמש םע לײװ ,ןענאמרעד וצ

 עקידנטײלגאב ךם א טימ ןרעװ טנעײלעג ןעק גנולדנאהפא םיקםװאלםאז
 זיא םאװ ,גנולדנאהפא רעד ןופ לכשה־רםומ רעתמא רעד רעבא ,ןראטנעמאק
 ־עלטסניק עשיסור יד זא ,זיא קירוצ ראי קיצרעפ טימ ןראװעג טכעלטנפעראפ
 ״ןשימײה״ ריא וצ טפאשביל ןײק טצנאלפעגנײא טשינ טאה רוטארעטיל עשיר
 ןוא טסיורגעג ,קלאפ ןשיםור ןופ רעמ ךאנ ,ןגיוא עטצאלגראפ טימ טאה םאװ הײ

 .רוטארעטיל עשיםור יד טרעפכאעג

22.11.63 
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 ןטאקאװדא עשידײ־שיםור

 ןיא םזיטימעםיטנא ןגעװ לקיטרא ןא טכעלטנפעראפ ״רעפמעק״ ןיא באה׳כ
 טאה םאװ ,רעלארעביל רעד ןיא וליפא ,רוטארעטיל רעשיםור רעקילאמא רעד
 ערענעש א ןעגנערב ןוא םזיטאפםעד ןשיראצ ןופ דנאלםור ןעיירפאב טלאװעג
 רעבא ,עטנאקאב טוג א ןוא עטלא ןא זיא עמעט יד .קלאפ ןשיםור ןראפ טלעװ
 ןופ גנולדנאהפא רענעעזראפ א ףיוא רקיע רעד טיובעג לקיטרא ןיימ באה דיא
 זיא םאװ ןוא קירוצ ראי קיצרעפ טימ ןראװעג ןבירשעג זיא סאװ ,יקםװאלסאז דוד
 םע זא ,ןכוזוצםיוא סע הװצמ א ןעװעג זיא׳ם םאװ ,סעידוטש ענעטלעז ענעי ןופ
 ןיא זא ,ןענאמרעד ןוא ןזײװ וצ ןעגנאגעג רימ זיא׳ס .ןרעװ ןלאפראפ טשינ לאז
 ־װעי״ — ךובלמאז שידײ־שיםור א טריטסיזקע דנאלסור־טעיװאס ןיא טאה 1923
 ןןשידײ־שיםור ןעלדגאהאב ןפא טנעקעג טראד טאה ןעמ זא ;״םיפאטעיל איאקםיער
 ןיא רוטאהעטיל עשיסור עסיורג יד ןגאלקנא טנעקעג טאה ןעמ זא ;ןעמעלבארפ
 וצ םעיזנעטערפ ןבאה וליפא ןוא ןצנעדנעט עשיטימעםיטנא רעדא םזיטימעםיטנא
 ־ןדײ עטרימאלקארפ וליפא ןוא ןטםינאמוה ,רעבײרש עשיסור עלאקידאר עכלעזא

 .ןפיט עשידײ עגונב םזיבאנם ןשירעלטסניק ןיא — דנײרפ
 ,טײצ ןיא ןבארגעגםיוא ,לקיטרא ךעלטײצ א ,טכאדעג רימ ךיז טאה ,זיא׳ס

 ןוא קנאדעג רעשידײ רעד ,טראװ עשידײ סאד שיטאמעטסיס יװ ןסײװ רימ ןעװ
 .דנאבראפ־ןטעיװאס ןיא טקירדרעד ןרעװ טײקיניזטםוװאב עלאנאיצאנ עשידײ

 טסיצילבופ ןשיסור־שידײ רעדא ןשידײ־שיםור םענעעזעגנא םעד ןעמונעג טאה׳ס
 ןופ רעלקרעביא ןא ןאםנארא יראגירג — רעכיב עטםנרע ךם א ןופ רבחמ ןוא
 רימ ןגעק לקיטרא ןא טימ ןעמוקעגסיורא זיא רע זיב ,םישדח עכעלטע ענײש
 .״לקניװקוק ןשידײ ןופ רוטארעטיל עשיסור יד״, — ןעמאנ ןרעטנוא ״רעקעװ״ ןיא

 םזיטימעםיטנא ןינע םעד עגוגב רימ טימ קימעלאפ יד .השעמ יד יוזא זיא
 ,רימ ןגעק טריפראפ טאה ןאסנארא יראגירג סאװ ,רוטארעטיל רעשיםור רעד ןיא

 לעװ׳כ יװ ,עטיובעגפיוא־קידתועט א ךות ןיא םגה ,עקידנעטשנא ץנאג א זיא
 ־עגירק טשינ ,ןאט ןקידנעטשנא ןא ןיא ןבירשעג זיא קימעלאפ יד .ןזײװ רעטעפש
 רעד סאװ ,ןובשח ןײמ ףיוא ץיװ א ןופ םאנםיוא ןטימ ,ץיפש־אנ טשינ ןוא שיר
 ־םראפער רעד טאה 1894 ןיא ;ןאטעג סאש ןטצעל א טאה טסימעלאפ רעבושח
 ןטעבעג םיא ײב ןוא אנאילאפ איאנםאי ןיא ןעיאטםלאט טכוזאב ףפאקוארק ײבאר
 .שיטאפמיס ןבײרשאב ײז ןוא ןדײ עשיסור ןגעװ ןאמאר א ןבײרש לאז רע זא

 ןשיסור א ײב ןלעטשאב טשינ ןעק׳מ זא ,טרעפטנעעג ףיורעד טאה יאטסלאט
 ־אב ץיװ ןופ ץיפש םנאםנארא יראגירג .״ץנעדנעט א טימ ןאמאר א״ רעבײרש
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 באה ״1894 ראי ויא ךאנ״ זא הע טגאז ,ןא ךיז טםיוטש רע םאװ ,םעד ןיא טײטש
 ״בר רעיפלעדאליפ ןופ טלאטשעג רעד ןיא יאטםלאט װעל טכוזאב״ ךיא

 יראגירג יװ רעקימעלאפ ןוא טםיצילבופ רעטםנרע אזא וליפא זא ,סע טזײװ
 ןוא םיא ײב םימחר ךיז טעב ץיװ א ןעװ ,ןטלאהקירוצ טשינ ךיז ןעק ןאםנארא
 ןיב םאװ ,ךיא .רעפעפ עקשטיפאק א טימ לקיטרא ןא ןקידנעראפ וצ ןא ךיז טאב
 ןעװ ,תחנ םיורג טאהעג יאדװא טלאװ ,רעטעפש ראי ײװצ טימ ןראװעג ןריובעג
 ־וקא טשינ םייװ׳כ .רעלרפ ראי ײװצ טימ וליפא ןעיאטםלאט טכוזאב טלאװ ךיא
 רשפא ?ףפאקזוארק ײבאר ןופ טלאטשעג םאד ןבילקעגםיוא טלאװ׳כ יצ ,טאר
 רעדא ,קילאיב ןגנױ םעד ןופ טלאטשעג סאד ןבילקעגסיוא ,1894 ןיא ,ךיא טלאװ
 רימ זיא ןריובעג ןײמ ראפ ראי ײװצ וליפא לײװ ,ןגורפ ,ןעמכילע־םולש ,ןצרפ ןופ
 ־עג אמתםמ 1894 ןיא ךיוא טלאװ ךיא .ײבאר א — ןרעװ וצ ןלאפעגנײא טשינ
 רימ טלאװ׳ם ןוא אנאילאפ איאנסאי ןייק ןליופ־שיםור ןופ טקעריד ךיז טפעלש

 •עיפלעדאליפ ןופ שזא עזײר יד ןכאמ ןעמוקעגםיוא טשינ

 ןאסנארא יראגירג לײװ ,ךעלסיפ עשירעניה ףיוא רעבא ךיז טלאה ץיװ רעד
 ןיא רעביא שוריפב ביג ךיא סאװ ץלא .לקיטרא ןײמ טנעײלעג קיזײרג טאה
 יד .טגאזעג סע טלאװ ךיא יװ ,וצ ןאסנארא רימ טבײרש ,ןעמאנ םיקסװאלםאז
 ־עלטסניק טשינ ןוא שיטםיצילבופ זיולב טאה רע יאמלה ,ןעיאטםלאט וצ עדוױרק
 ,רימ ןופ טשינ טמאטש ,עיראטאראבאל־בײרש ץיז ןיא ןדײ טזאלעגנײרא שיר
 סיקםװאלםאז ןיא םע גנערב ךיא ןוא יקסװאלסאז יז טאה טלעטשעגסיורא ראנ
 ראפ ןענאטשעג ןרעװ־ןריובעג ןײמ ראפ ראי ײװצ טימ טלאװ ךיא ןעװ .ןעמאנ
 ןופ ,ןאמ ןטמיראב.ןםיורג ןופ ןראװעג טלמוטעצ יוזא ךיא טלאװ ,ןעיאטסלאט
 — טלאװ׳כ זא ,ןאטנא ןשירעיופ ןוא זאנ רעבארג ,דראב רעשיםור רעגנאל ןײז
 יד טשינ ךיוא רשפא ןוא טומ םעד טאהעג טשינ — דגיק־ברע קיראי־ײװצ א

 .יאטסלאט שטיװעיאלאקינ װעל ןופ קרעװ שידײ א ןרעדאפ וצ עיגרענע

 ץנאג א ןאםנארא יראגירג ןופ ןאט רעשיטילאפ רעד זיא ,טגאזעג דעןרפ יװ
 רעטאוױרפ א ןעװעג גונעג טלאװ׳ם ןוא ,סעיצידארט עטסעב יד ןיא ,רעקידובבב
 עטזײרגראפ םאד טשינ ןעװ ,ןטקנופ עכעלטע ףיוא ןרעפטנע וצ ,טײז ןײמ ןופ װירב
 וצ — ועקנאדעג עלא םיקסװאלסאז ןבײרשוצ סאד ןוא לקיטרא ןײמ ןופ ןענעײל
 ,ןטאטיצ יד ןיא טײטשאב לקיטרא סיקםװאלםאז ןופ וטפיוא רעםיורג רעד .רימ
 .רעבײרש עשיםור עטבילאב ןוא עטצעשעג ,עטנאקאב יד ןופ טגנערב רע סאװ
 ־םאז ןוא רוטארעטיל רעשיםור רעד ןיא טנװאהאב טוג עלא ןענעז רימ ,ונלוכ
 וליפא ןוא װאסארקענ ,ןירדעשטש־װאקיטלאם ןופ ןטאטיצ עטכארבעג .םיקסװאל
 ־װאלםאז זא ,רעכיז ןיב׳כ .ןליוהראפ ןוא ןבארגאב ןבילבעג ןענעז ,ןעניקשופ ןופ
 ,1923 ןיא טאה ,רוטארעטיל רעשיםור רעד ןיא החמומ א ןעװעג זיא םאװ ,יקם
 יװ םעד דאנ ,ןײלא ךיז ראפ ןטאטיצ עקיזאד יד טקעדעגפיוא ,קיטיױו םיורג טימ
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 יד ןעלצ טלאװעג טאה רע .ןגױלפעגײבראפ טקרעמאבמוא לאמא םיא ןענעז ײז
 •ןכײרטשרעטנוא טוג ײז ןוא טײקמאזקרעמפיוא

 א ןעװעג 1923 ןיא ןיוש זיא רע זא ,ןיקסװאלםאז ןעלםפ ליװ ןאסנארא
 ןטאטיצ עטכארבעג ענײז טשינ ךאד טלספ םאד רעבא ,םזידנוב ןופ ״טאגענער״
 רע ןעװ ,קיטײװ ןײז ןופ טײקפראש יד טשינ ןוא רוטארעטיל רעשיםור רעד ןופ
 ןטאטיצ עקיזאד יד ןעד טאה רעװ .טײקכעלטנפע רעד ראפ טכארבעג ײז טאה
 עשיסור עטלפענקעצ־המשנ ,עקיצראהנפא יד טשינ ?ןבארגאב ןוא ןליוהראפ
 טשרוד טימ ךיז טאה םאװ ,ץנעגילעטניא עשידײ־שיםור יד ראנ ,רוטארעטיל
 ןעזראפ טלאװעג שיגאלאכיםפ ןוא רוטארעטיל רעשיםור רעד ףיוא ןפראװעגפיורא
 טפאשרענעײל עשיטסילאעדיא ןוא עטסנעש עקיזאד יד סאװ ׳רענײטש עלא יד
 רעשירעלטסניק רעםיורג רעד טימ ןזײפש ןעמונעג ךיז טאה יז ןעװ ,ןגארקעג טאה

 .רוטארעטיל
 ןטאטיצ ענעגראבראפ ןוא ענעטלאהאב יד טאה ןוא יקםװאלסאז ןעמוקעג זיא
 רימ ראפ .טקעדעגפיוא ײז ןוא הזינג רעשידײ־שיסור רעײז ןופ טפעלשעגסױרא
 ׳ןאטעג סע טאה יקםװאלםאז א אקװד םאװ ,טנאםערעטניא ראג זיב ןעװעג םע זיא
 טבעלעג ךאנ טאה יקראג ןעװ ,עװקםאמ ןיא ןוא לאנרושז ןשידײ־שיםור א ןיא
 ןעװעג ךעלגעמ ךאנ זיא טלאמעד .טיוט םאקגעלאראק ךאנ ראי יױוצ זיולב ןוא
 טלאװ טנײה תעב ,רוטארעטיל רעשיםור רעד ןיא םזיטימעםיטנא ףיוא טפשמ א
 ךעלגעמ זיא טנײה .ןכערבראפ א ןעװעג דנאלםור־טעיװאם ןיא ״גנוקעדפיוא׳, אזא
 ףיוא וליפא ,״אבלוב םאראט״ םלאגאג ןכעלטנפעראפ וצ דנאלסור־טעױואם ןיא
 םענעגײא םלאגאג טימ ןוא ןדײ ןגעק ןטײקדליװ עקצאזאק עלא טימ ׳שילגנע
 םעד ןא ׳וליפא ראטנעמאק א ןא ׳ןושל־הנעמ ןשיטימעםיטנא ןטלא ןופ באגוצ
 ןיא טקידערפעג טושפ טרעװ םאװ ,םזיטימעםיטנא םעד ןגעק ספיפ ןטסדנימ

 .קרעװ םלאגאג
 ןוא ׳ןיקםװאלםאז טמוק םע םאװ ,ץלא וצ רימ רעבא טבײרש ןאסנארא יראגירג
 ־אב עשירעלטםניק־שידײ וױטיזאפ טרעדאפעג באה ךיא טשינ .הלװע ןא זיא סאד
 םענעי ןופ הלװע יד .יקסװאלסאז — ראנ ,רעטםײמ עשיםור יד ןופ גנולדנאה
 גנורעדאפ ןײז ׳עםיורג אזא ןעוזעג טשינראג זיא ,1894 ןיא ׳בר רעיפלעדאליפ
 טאה יורפ עשידײ א ןעװ .ךעלקערש יוזא טשינ רעבא ,װיאנ ןעװעג רשפא זיא
 םאװ ׳םטכעלש סאד ןטכירראפ לאמא לאז דע זא ,םנעקיד זלראשט ןופ .טרעדאפעג
 א טימ — קינזײבםאדלא ןוא ףרוװםיוא םעד ׳ןיגײפ ״דײ״ ןײז ןאטעג טאה רע
 ןיא יורפ עשידײ עטוג א טרעדלישעג םנעקיד טאה ,דלעה ןשידײ ןשיטאפמיס
 יוזא ןעװעג טשינראג זיא יאטםלאט .קרעװ עקידרעטעפש ענײז ןופ םענײא
 ךיוא טאה רע .״םולש ןוא המחלמ״ ןײז ןופ ןדלעה עלא טימ טנאקאב םיטניא
 ןוא ןאמאר ןשידײ ןשיראטםיה א ןבײרשנא ׳טלאװעג טלאװ רע ןעװ ׳טנעקעג
 יאטםלאט .קלאפ ןשידײ םוצ עיטאפמים עשירעלטםניק ןײז ןעגנערבםיורא טראד
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 ןייטשטא.לג בקעי

 רעכיז רע טאה ׳ךעלהשעמ־לאראמ עזעיצנעדנעט ,״ענעריפאפ״ ךס א ןבירשעג טאה
 ןגעװ ךעלהשעמ עכלעזא עכעלטע ןסילשנײא ,טלאװעג טלאװ רע ןעװ ׳טנעקעג
 ־אב ןײז וצ ןעמוקעג זיא׳ם ןעװ .טלאװעג טלאװ רע ןעװ — ןךײ ןופ לרוג םעד
 םיא זיא׳ס רעװש יװ רימ ןםײװ ,ןעמארגאפ עשיראצ ןגעק ײרשעגםיוא ןטמיר
 ןײלא ךיז טימ טאה רע גנאל יװ ןוא טסעטארפ ןײז ןםײרוצםיורא ןעמוקעגנא

 .ןטכילפ עשילאראמ ענײז ןגעװ טריטאבעד
 עשיםור ערעדנא ײב רעדא םיא ײב באה ךיא טשינ ׳רעביא רזח ךיא רעבא
 ןײק םענײק טשינ לעטש ךיא .ןפיט עשידײ עטוג — טרעדאפעג רעבײרש
 ־טםניק ןײק םענײק טשינ ביג ןוא ןעגנורעדאפ עשירעלטסניק עקידהליחתכל
 וצ רעהעג׳כ״ זא ׳וליפא ךימ טריזיראגעטאק ןאםנארא .ןעגנולעטשאב עשירעל
 ־אמוה עלא זא ,״טגײפ־ןדײ ןעגעז — םײוג עלא זא ׳ןטלאה סאװ ׳ןדײ הנחמ רעד
 סניוזא ךיא באה ןעװ .״ןטימעסיטנא רעקינײװ־רעמ״ ןענעז רעבײרש עשיטםינ
 ׳םײוג — ןענעז םײוג עלא זא ׳ןגאז טגעקעג רשפא ךיא באה סנטסכעה ? טגאזעג
 ־נעלאט ןוא עשירעפעש ׳עטםנרע ׳עפיט״ עלא טקידלושאב ךיא באה ןעװ רעבא
 סאד זא ׳ןא םענ׳כ ןוא ׳דרוםבא ןא זיא׳ם ? םזיטימעםיטנא ןיא ךשטנעמ עטריט
 ׳ןענעײל ןטזײרגראפ םענופ ראנ ׳קימעלאפ רעקיליװזײב ןופ טשיג ץלא טמאטש
 ץנאג ךיז ךיא באה רוטארעטיל ןגעװ רעכיב ענײמ ןיא .ןבירשעג באה ךיא םאװ
 עכלעזא טכאמעג טשינ לאמ ןײק ןוא רוטארעטיל־טלעװ טימ ןעמונראפ טפא

 .ןעגנוקידלושאב ״ענלוגא״
 ןטאוױרפ א ןיא ןענאסנארא יראגירג ןבײרש טנעקעג ךיא טלאװ ץלא םאד
 אי טנידראפ םאװ ׳רימ ןגעק קימעלאפ רעד ןיא טגעמאמ א רעבא ןאראפ .וױרב
 ןופ טיבעג ןיא ןזאלנײרא ךיז ליװ ןאסנארא יראגירג .גנוקרעמאב עכעלטנפע ןא
 םיא ןופ) רענײמ גנאגוצ רעד זא ׳טגאז רע .עירטאיכיםפ רעדא ׳עיגאלאכיםפ
 טגאמראפ ׳ןטימעםיטנא ןעגעז םײוג עלא זא ׳טלעװ רעד וצ (• י • רעטכארטעגסיוא
 — טנײמעג טשינ טאה רע יצ רעכיז טשינ ןיב׳כ .ךירטש ןשיטםידאס א ךיז ןיא
 ־עטניא רימ זיא ׳עיגאלאכיםפ עלעסיב א אי ןיוש ביוא רעבא .ןשיטםיכאזאמ א
 עשידײ־שיםור ענעריוװשעג יד למוט א ףיוא ךעלנײװעג ןבײה םאװ ראפ טנאםער
 זיא׳ם זא ׳וצ טיג ןײלא רע סאװ ׳םעד טימ םיורא טמוק ןעמ ןעװ ׳ןטנעגילעטניא
 ־עטיל רעשיסור רעד ןופ ןטאטיצ עשיטימעסיטנא יד טימ — טנאקאב־ליוװ יוזא
 ׳רעטסײמ עשיסור יד ןופ טײקםיורג יד פא טשינ טימרעד טנקײל רענײק .רוטאר
 ןוא ןצנעדנעט עלארעביל ערעײז וליפא ׳העפשה עשירעפעש רעײז ׳טנאלאט רעײז
 ןײז טביולרעד ןדײ זדנוא טשינ לאז םאװ ראפ .ןדײ תבוטל ןטירטסיורא ענעטלעז
 רעד ןיא םזיטימעםיטנא ןטלצראװעגנײא ׳םענעבארגעגנײא םעד ןגעװ ןדער וצ
 ־שיםור רעד ײב טײקכעלדניפמע עקירמוא אזא סאװ ראפ ? רוטארעטיל רעשיסור
 יד רעדא ״דשורי סעבאב רעײז וצ ײז ײב ןעמ טמענ ?ץנעגילעטניא רעשידײ

 ? תונורכז־טנגוי ענעגײא ערעײז ןופ טײקסיורג ןוא טײקנײש
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 יוזא ןעװעג ןענעז רימ םאװ ,סע טמוק יװ ,ןגערפ וצ טביולרעד ךאד זיא׳ס
 עםיורג יד ןופ םזיטימעסיטנא ןקיצראהנפא םעד וצ טנגױ רעזדנוא ןיא טנארעלאט
 דקידנםיװ טכאמעג טשינ ךיז ןוא ןעגנולשעגפארא םע רימ ןבאה יוזא יװ דןםור
 ןבאה רימ תעב ,םרעבעגראפ ״עכעלטסירק״ עכלעזא טכאמעג זדנוא ןופ טאה םאװ

 ז רוטארעטיל רעשיםור רעד טימ טזײפשעג ךיז
 רעד ךאנ ןוא ןרעלטיה ךאנ ־עגארפ ערעטײרב ןוא ערעםערג א ךאנ ןוא
 ןקיטײצטנײה א ןטאבראפ עקאט זיא ׳קלאפ ןשידײ ןופ לטירד א ןופ גנוטארםיוא
 ןיא ןןא ללכב רוטארעטיל רעד ןיא םזיטימעםיטנא ןגעװ ןאט וצ םעומש א דײ
 ־עגפא קראטש יוזא םזיטימעםיטנא רעד זיא ד טרפב רוטארעטיל רעשיםור רעד
 זיא׳ם זא ,טײהנעגנאגראפ עשיטםאטנאפ עטײװ אזא ,טײצ רעזדנוא ןופ טקור
 ןאםנארא יראגירג עקאט זיא ןוא דעמעט עטלא אזא ןעמענוצפיוא יאדכ טשינ
 יוזא זיא ,לשמל ,םזיטימעסיטנא ״רעלארעביל״ םװאםארקענ זא ,רעכיז יוזא
 יד טא אקװד ,טרעקראפ דןװאשטשורכ — וליפא רעדא ,אװעצרופ א דמערפ
 ןוא תובישח םזיטימעםיטנא םעד ןבעגעג ךאד ןבאה רעטסײמ עלארעביל עשיסור

 .גנוקיטכעראב־ןסאלק — וליפא
 םע טאה ןאםנארא יראגירג יװ ץיװ א טימ ןקידנע וצ טסאפעג ךיז טלאװ אד
 םושב רימ טמוק׳ם ןוא גנומיטש רעקידלציװ ןײק ןיא טשינ ןיב׳כ רעבא ,ןאטעג
 םעד ןעגנאלרעד לאז םאװ ,ץיװ רעקיסאפ א םעפע קנאדעג ןפיוא טשינ ןפוא
 ?ךעלגעמ יװ ןםאלעג ןוא ליטש יוזא ןקידנעראפ ךיא ליװ .ץנעבערעט ןטצעל
 רעטפיטראפ רעײז ראפ רעלטסניק עשיסור עסיורג יד ןא טשינ טגאלק רענײק
 ־שיסור ןיא טשינ ךיז ןקיטײנ ײז זא ,יוזא ,טײקשירעלטסניק רעקידתובחר ןוא
 טאה םזיטימעםיטנא רעד יװ ןזײוװצנא בוח א רעבא זיא׳ם •ןטאקאװדא עשידײ
 ןוא רעקלעפ עלא ןופ רוטארעטיל רעשירעלטסניק רעד ןיא טמערעװעגנײרא ךיז
 ־יצרעפ יד ןופ גנוטםיװראפ יד קלאפ ןשידײ ןפיוא ןעגגערב וצ ,קלח ןײז ןאטעג
 ןסע ןענרעלסיוא ךיז ףראד ןעמ .טרעדנוהראי ןרעטיב רעזדנוא ןופ ןראי רעק

 .ןגילפ ןא — רוטארעטיל עשיםור יד וליפא

10.4.64 
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 סקאלײש עשיםור ןוא עשילגנע

 ־טאש ןופ גנולמאז א ןרעטעלב וצ ןעמוקעגםיוא רימ זיא קירוצ טײצ א טימ
 ןופ ןראי רעקיצכא יד ןיא ןעבישרעד זיא סאװ ׳ןדאלאב עשילגנע ןוא עשידנעל
 ־קלאפ רעשילגנע רעד ןופ רעלכײפש רעצנאג רעד זיא םאד .טרעדנו״דראי ןקיראפ
 ־רעד טימ ןלאװק עטסנדישראפ יד ןופ ןבילקעגפױא ןוא טשראפעגםיוא ,גנופאש
 טנאסערעטניא ןעװעג זיא רימ .דנעב טכא עקיד ןיא — ןריפנײרא ןוא ןעגנורעלק
 .שזד .פ ׳טיבעג םעד ףיוא עטסערג יד ןופ רענײא ,רעלמאז רעד יוזא יװ ןעז יצ

 ־מיראב רעד סאװ ,עדאלאב רעשיטימעסיטנא־דליװ רעד וצ ךיז טיצאב ,דלײשט
 עטכישעג־םד־תלילע יד :טצונעגסיוא טאה רעםאשט ירפעשזד רעשילגנע רעט
 ןבאה ײז לײװ ,טעדראמרעד ןבאה ןדײ יד םאװ ,לגנײ ךעלטםירק םורפ א ןגעװ

 .תוליפת עכעלטםירק ענײז ןגארטראפ טנעקעג טשינ
 טיובעג זיא סע .ןעגנושלעפ עטסקיטולב ןוא עטסדליװ יד ןופ ענײא זיא סאד
 ־דנעצ .דנאלגנע ןיא ןדײ ןופ עטכישעג רעד ןיא קינארכ רעקירעיורט א ףיוא
 ־םד־תלילע רעקיזאד רעד ןיא טיוט םוצ ןראװעג טקינײפראפ ןענעז ןדײ רעקיל

 .טרעדנוהראי ןטנצײרד ןופ עיצוקעזקע
 ,ןטנאיראװ ענעדישראפ עריא ןיא עדאלאב עקױ־אד יד טכוזעגםיוא באה׳כ ןעװ

 ןשילגנע םעד ןופ ריפנײרא ןטײרב א ןוא ןציטאנ טימ ללש א ןענופעג ךיא באה
 ־פא ןדליװ רעײז ,ללכב ןדײ ןגעק ןםעצארפ־םד־תלילע ןגעװ רעשראפ־ןדאלאב
 ,רעטלאלטימ ןופ ןביולג ןרעטצניפ ןיא ערעײז טײקטלצראװעגנײא יד ,םאטש

 רעד .ןדײ ףיוא ןעמארגאפ־ןםאמ וצ טצעהעגפיוא ןוא עכריק רעד ןופ טציטשעג
 קיטײנ ראפ טניפעג רוטארעטיל רעשילגנע רעד ןופ רעקיראטםיה רעטנרעלעג
 עלעוטיר ןופ שינעטכארטםיוא עצנאג יד זא ,ןלײצרעד וצ ןוא געװ ןגײלראפ וצ
 ףיוא לובלב א ,הנומא רעשידײ רעד ןופ גנובדאדראפ עראגלװו א זיא ןדראמ
 וצ דײרםיוא ןא ראפ ןומה ןכעלטםירק םעד טנידעג טאה סאװ ,קלאפ ץנאג א
 ײז ײב ידכ ,ןדײ ןגעק ןסעצארפ־ןסאמ ןריריפסניא וצ ןוא ןדראמ ןוא ןביור

 •דנאל ןופ ןביירטסיורא ףום לכ ףום ייז ןוא טלעג ןםערפוצםיוא
 ־לקע ןײז ראפ ןלאװק סרעםאשט וצ ריפנײרא רעקיזאד רעד זיא רימ ראפ
 ־עג באה׳כ .גנושאררעביא עםיורג א ןעװעג עדאלאב רעשיטימעסיטנא רעקיד
 ןופ באגםיוא ןא ןענישרעד זיא קירוצ ראי עכעלטע טימ טשרע זא ,טכארט
 זיא עדאלאב־לובלב־טולב יד ןוא ״תוישעמ־ירוברעטנאק״ עטמיראב םרעםאשט

 עכעלטע ןיא .רעבעגסיורא יד דצמ וליפא ספיפ א ןא ,ןראװעג ןםאלשעגנײא
 עקאט זיא יצ ,עגארפ יד ןראװעג טרעטפולעגכרוד זיא ןלאנרושז עשילגנע
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 םעמעט עטײרג ףיוא

 רעטײװצ רעד ןיא טזומעג טאה ןעמ זא ,קילײה־ךעלריראבמוא יוזא רעםאשט
 ןקודדרעביא ׳ןראי־רעלטיה יד ךאנ ןיוש ׳טרעדנוהראי ןטסקיצנאװצ ןופ טפלעה
 ביוא ןוא .עװטםדוקסאפ יד ןפראוװצפא קיטײנ ראפ ןענופעג טשינ ןוא ןרעסאשט
 זיא רענײז תוא רעדעי םאװ ׳רעקיםאלק רעכעלריראבמוא אזא עקאט זיא רע
 ־ולב רעד ןגעװ גנוקרעמאב א ןעװעג קיטײנ טשינ שטאכ זיא יצ ׳םישדק־שדוק
 ׳עטסײמ יד רעבא .םנבעל עשידײ ליפ ױזא טסאקעג טאה םאװ ׳השעמ רעקיט
 ־עג ןבאה ׳באגםױא ןכעלריראבמוא ןקיזאד םעד ףיוא ןפורעגפא ךיז ןבאה סאװ
 טשינ ןוא טײהנײמעג עלופ סרעםאשט ן;אלרעביא זומ ןעמ ״דלילחו םח זא ׳טהנעט
 ׳רעטרעדנוהראי עלא ךרוד ןפעלשטימ רדםכ םע זומ ןעמ .תוא ןײק ןופרעד ןריר
 רעטמעטאב רעקיזאד רעד ןופ טסײג רערעײט רעד .וליפא גנוקרעמאב א ןא
 רעשראפ רעטמיראב א סאװ .ןרעװ טפעװעגםיוא טשינ ראט עדאלאב־םד־תלילע
 ־ראי ןטנצנײנ ןיא ןענאטשראפ אי טאה ןדאלאב עשיטאקם ןוא עשילגנע יד ןופ
 טפלעה רעטײװצ רעד ןיא ןעזנײא טלאװעג טשינ ןפוא םושב ןעמ טאה ׳טרעדנוה
 טאהעג טאה רוד רעזדנוא סאװ ׳ןשינעבעלרעביא־ליורג עלא טימ ׳ןטסקיצנאװצ ןופ

 .ץיטשוצםיוא

 זיולב טצענערגאב טשינ זיא יז ןוא ערעטײרב א ךם א זיא עגארפ יד רעבא
 טלדנאה׳ס .רעכיב עםיװעג ןופ ךעלטײז ערעדנוזאב רעדא ׳רעדיל ענלצנײא ףיוא
 ־טנײה רעד םאװ ׳ןטײהנײמעג־רוטארעטיל ןופ סקעלפמאק ןצנאג םעד ןיא ךיז
 סע טפראװ ןעמ לײװ ׳ןא ןראי־לוש ענייז ןופ טימ טפעלש שטנעמ רעקיטײצ
 ןטײקדליװ עלא יד ןעק ןעמ םאװ ׳גונעג טשינ זיא׳ם .םעצײלפ יד ףיוא ץלא םיא
 ׳ןקורדרעביא ןוא ןקורדרעביא רדסכ סע זומ ןעמ ׳ןקעטאילביב יד ןיא ןעניפעג

 .תורוד עקידנעמוק ןוא עקיטנײה עלא ןופ האנה רעלופ רעד ראפ

 םעד ראפ טלעטשעגנײא רעטסײגײרפ עשידײ ךיז ןבאה קירוצ גנאל טשינ
 ןפיוא טײטשאב םאװ ׳ןקאלײש ןליפש אקװד זומ ןעמ זא ׳עיצענעװ ןופ רחוס
 ןוא טגראבעג טאה רע םאװ ׳ענײז ןטאקוד יד ראפ ׳שײלפ עלעטנופ ןכעלטםירק
 ןא ןײגאב טשינ טושפ ךיז ןעק׳מ .גאט ןטמיטשאב םוצ ןעמוקאבקירוצ טשינ
 ־עשױעצ רעצנאג ןײז ןיא ׳דײ סריפסקעש ןעז זומ ןעמ .עניב רעד ףיוא ןקאלײש

 .טכארפ רעט
 ־אינעג א ןעװעג זיא ריפםקעש .עטסגרע םאד טשינ ךאנ זיא קאלײש רעבא
 ןוא המשנ לקיטש א ןזאלבעגנײרא ןקאלײש ןיא וליפא רע טאה ׳רעלטםניק רעל
 ־אלפ״ א ךעלטנגײא זיא קאלײש .רעכאלפא עכעלטםירק ענײז ןגעק טסעטארפ א
 זיא ״דײ״ ןײז .אלראמ רעפאטםירק רבח־טײצ סריפםקעש ןופ קרעװ א ןופ ״טאיג
 טימ .טלדײאראפ לםיב א םיא טאה ריפםקעש םאװ ׳רעטםנאמ רעתמא רעד טשרע
 רע .ןאלראמ ןגעװ ןבירשעג ראסעפארפ רעשילגנע ןא טאה קירוצ ןכאװ ײװצ א
 טנאמרעד ׳עמארד רעשיטעבאזילע רעד ןופ רעפעש םעד טביולעג קראטש טאה
 ןריולראפ טשינ וליפא ןוא ׳קאלײש סריפסקעש וצ ליפשראפ ןשיטימעסיטנא ןײז
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 ןײטשטאלג בקעי

 א ראפ טנידעג טאה םאװ /,דײ״ ןשיטימעםיטנא ןטמורקעצ םעד ןגעװ טראװ א
 ןזיב ,תונושל רעקילדנעצ ףיוא רעבײרש עשיטימעםיטנא ךס א ראפ רעטםומ
 טימ ןראװעג ןריובעג זיא אלראמ רעפאטםירק .טרעדנוהראי ןטנצנײנ ןופ ףום
 .סאבאראב טםײה ״דײ״ ןײז .ןריפסקעש ראפ םישדח עכעלטע ,קירוצ ראי 40.0

 א יװ טלעטשעגראפ טרעװ דײ רעד .״אטלאמ ןופ דײ רעכײר רעד״ םע זיא רע
 טשינ ןײלא) םעל זלראשט רעבײרש רעשילגנע רעקידרעטעפש א יװ ןוא ״לוױיט
 ןא עמארד םאלראמ זיא ,טקירדעגםיוא ךיז טאה (לארשי־בהוא רעקידלאװג ןײק

 .עצעה־םארגאפ עתמא
 עלא ןיא ײרפ ןוא קנארפ טריצאפשעגמורא ןבאה ״ןדײ״ עקיזאד יד רעבא
 טײהרעקיטראפ טושפ טאה ןעמ .רעקיםאלק־טלעװ ןופ קרעװ עשיטימעםיטנא
 טמענ ןעמ זא .ןבירשעגרעביא ײז ןוא םקאלײש יד ןוא םעסאבאראב יד טריפאק
 טוט ןעמ שטײט׳ם — ךשוה ךיז טוט ,ןטײהניימעג עכלעזא ןקינײר ןגעװ ןדער
 ־אב א ןיא ,ןבעגעגםיורא עװקסאמ ןיא ןעמ טאה טא .רעקיסאלק יד הלװע ןא
 םנײא ,קרעװ םעד ןיא .״אבלוב םאראט״ םלאגאג ,גנוצעזרעביא רעשילגנע רעטײנ
 רימ ןעניפעג ,ןבירשעגנא טאה לאגאג רעניארקוא רעד סאװ ,עטסגרע יד ןופ
 ,ןראװעג ןעמונעגרעביא םזידאם ןדליװ א טימ זיא סאװ ,ךקאלײש״ ןופ טסײג םעד

 ־ילער א ןראװעג זיא סאװ ,רעבײרש םענעגושמ־בלאה םעד ךרוד ,לארטנאק ןא
 יקסנילעיב רעקיטירק רעשיסור רעטמיראב רעד .טסיראצ א ןוא קאינאמ רעזעיג
 ־םיורא ןוא טגאלקעגנא םיא ןוא ןלאגאג וצ וױרב םענעפא ןא טריםערדא טאה

 .רענאיצקאער ןקיליב ןוא קינהאמ־ץראװש א יװ טלעטשעג

 טײצ רעזדנוא ןיא טזומעג אקװד דנאלםור־טעיװאס ןיא ןעמ טאה םאװ ראפ
 ־יטנא ןראגלװו טימ לופ זיא םאװ ,קרעװ עקיסאלקטירד עקיזאד סאד ןבארגסיוא
 ןופ אקװד רעטרעװביול טכארבעג ןרעװ ךוב ןופ עליה רעד ףיוא ? םזיטימעם
 םיקםנילעיב טנאמרעד טשינ טרעװ טראװ ןײא ןײק טימ רעבא ,ןיקםנילעיב
 עײנ יד .רענאיצקאער ןוא טעגאלאפא ןשיראצ םעד ןגעק וױרב־גנוקידלושאב
 .טלאטשעג ןשירעבײרש םלאגאג וצ טשינראג טיג םאראט ןקצאזאק ןופ גנוצעזרעביא

 םעד ןגעװ ׳קרעװ ערענאיצולאװער םאד טביול עיצקאדער־גנוריגער יד
 טרעװ םע רעבא ,רעדורב ןשיםור ןטימ ןטפעהאב וצ ךיז גנארד ןשיניארקוא
 סאװ ,טלאטשעג־קאלײש סאד ,םזיטימעסיטנא רעםואימ רעד טריקיטירק טשינ
 ־עיװאם ןיא וליפא טרא ךעלריראבמוא ןא טניפעג ןוא ,גאט ןקיטנײה ןזיב טנאפש
 רעשיםאלק רעד רעבא ,עטכישעג זײװנטײצ רעביא טבײרש ןעמ װו ,רעכיב עשיט
 ־ילײה״ רעכעלריראבמוא ןײז ןיא ןבײלב ךיוא טראד וליפא זומ םזיטימעםיטבא
 ,״אבלוב םאראט״ טנעײלעג לאמ א טאה םאװ ,זדנוא ןופ םענײא ןדעי ײב .״טײק

 ־עדליװעצ יד ןעװ ,ענעצם־םארגאפ יד ןורכז ןיא טצירקעגנײא רעכיז ךיז טאה
 החמש טימ וצ ךיז ןקוק ײז ןוא ןײרא ךײט ןיא ןדײ יד ןפראװ ןקאזאק עטעװ
 ײז יװ ,םיפ יד טימ ןעגירד ײז יװ ,ךיז ןעקנירט ערעײז תונברק יד ״שימאק״ יװ
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 סעפעט עטיירג ףיוא

 םאראט .ןעװעטאר ײז לאז ןעמ םעקישטשמארגאפ יד ײב ךיז ןטעב ןוא ןעײרש
 ־אט טנעקעג טאה לקנאי לײװ ,ראפעד זיולב לקנאי דישז םעד טעװעטאר אבלוב
 ־עדליש ענײז ןיא ןײז טשינ לאז רע וױטקעיבא ױו ,רעבײרש א .רעדורב סעסאר
 ןײז זמרמ ,ןצעזעג־טסנוק עלא ףיוא קידגעײז רבוע טשינ וליפא ,ןעק ׳ןעגנור
 ־שטנעמ עלא ןגעק זיא סאװ ,ענעצם רענעבירשאב א וצ ךיז טיצאב ןײלא רע יװ
 טאה רע זא ,טעז ןעמ ,טרעקראפ .וױטקעיבא טשינ זיא לאגאג .ןליפעג עכעל

 .םארגאפ ןקצאזאק םעד ןופ האנה דליװ

 .עטסגרע עמאס יד טשינ זיא ענעצס יד זא ,ןעקנעדעג רענעײל קינײװ רעבא

 עטצעהעגפיוא ןופ טאטלוזער א יװ טרעדלישעג שטאכ טרעװ ענעצס־םארגאפ יד
 רעד ראפ ,טסידנאגאפארפ ןקצאזאק א ןופ עדער־עיצאטיגא ןא ךאנ ,רעטימעג

 •עניארקוא ןופ גנוײרפאב

 ־אנאכקאװ ןײק טרעדלישעג טשינ רעמ ״אבלוב םאראט״ ןיא ןרעװ רעטעפש
 ןופ ליומ ןכרוד ,ןײלא לאגאג ןיוש טדער ראפרעד .ןכורבםיוא־םארגאפ ןופ סעיל
 םוצ מיא טריפרעד ןוא זיולב םיא טריפ רע ןעוו וליפא ,אבלוב סאראט דלעה ןײז
 רעד זא ,ליװ רע .ןעמוקנא ףראד קאזאק רעד הבוט א סנעמעוו וצ ,לקנאי ןקיבלעז
 ־יארקוא יד ןופ םיאנוש עטםגרע יד וצ ,עשראװ ןײק ןריפ םיא לאז לקנאי דישז

 ןײז טימ לאגאג ךיז טליפשעצ ןעלטיפאק עכעלטע יד ןיא .רעלדנעטשפיוא עשינ
 .ןדײ וצ גנויצאב רעקצאזאק רעגעגײא

 ןא זיא ״סאראט״ ןײז רעבא ,קירוצ ראי 112 טימ ןבראטשעג זיא לאגאג
 טלאװ ןעמ .טרעדנוהראי ןטנצכעז ןופ דלעה ןוא קישטשװאטנוב רעשיניארקוא
 סאװ ,רעלטםניק רעוױטקעיבא רעד זיולב זיא לאגאג זא ,ןגאז טנעקעג ראפרעד
 עטעװעדליװעצ יד רעבא .החיצר רעשיטאירטאפ רעײז ןיא ןקאזאק יד טבײרשאב
 יד ,ןדײ יד תעב ,ןעגנוזאב ןוא טריזיטעאפ ןרעװ םעצשזאראפאז ןוא ןקאזאק
 ,״דרע רעכעלטםירק ןופ ןראה יד״ ןענעז םאװ יד ,״רעקירדרעטנוא עכעלטםירק״

 עטםכעלדנעש יד טימ ןוא ןדאטעמ עטםבערג יד טימ טרעדלישעג רבחמ ןופ ןרעװ
 ןא ,טייקכעלשטנעמ עלעפארט א ןא ,טכיל לםיב א ןא ,םילובלב עשיטימעםיטנא

 .רעבײרש ןשיטימעםיטנא ןקיניזטםװואב א ראפ וליפא סנאלאב

 ־עגנײרא טאה לקנאי יװ טלײצרעד רע ןעװ טדער ״אבלוב סאראט״ טשינ
 ענײז ןיא ,לײמ ײרד ןופ חטש א ףיוא ,ןגעמראפ עקצאזאק עצנאג םאד ןגאדק
 ־ראפ רע םלאװ ,ראי ןעצ א ךאנ טניוװעג טראד טלאװ לקנאי ןעװ״ .ןײרא טנעה

 .״טפאשדאװעיאװ עצנאג יד טםיװ

 ןקיצומש״ א טימ טקעדעגוצ זיא רענײז פאק רעצנאג רעד .טנװאד דײ רעד
 .ןטאקוד טנזיוט ײװצ ןופ גנוניולאב א ןגירק ןעמ ןעק פאק סאבלוב ראפ /ךוט

 טםערפ םעראװ א יװ סאװ״ — דלאג ןופ טכארט א ךײלג טיג דײ־קאלײש רעד
 ,ןײלא ךיז ןופ וצ רע טגײל סאד ,רבחמ רעד טדער יוזא .״המשנ סנדײ םעד סע

 .ןעלקנאי ןופ ״דליב״ םאד ןכאמ וצ רעלופ ידכ
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 ןײטשטאלג בקעי

 טימ רעביא םע טקעד דײ רעד .ןטאקוד טנזיוט ײװצ ןעלקנאי טיג םאראט
 ׳ןעלקנאי טרעלקרעד םאראט .דלאג ןטימ שזא ךיז טעיגילכראפ רע .ךעטגאה א
 רעבא״ ׳עשראװ ןײק ןראפ ןוא ןבעל סאד ןלעטשנײא טנעקעג ןײלא טאה רע זא

 . ״שזאנאיפש ןוא ןעגנורעװשראפ ראפ ןראװעג ןפאשעג ןענעז ןדײ יד
 ׳אלימ .םוטעמוא — דײ םעד ןעז וצ הװאת עשיגאלאטאפ א שממ טאה לאגאג
 .דײ ןטימ ןאט וצ שטאכ סע טאה ׳תואפ עשידײ ׳עקלמראי עשידײ א טעז רע זא

 עקיצומש ןוא ךיש עשידײ ׳ןזיוה עשידײ ׳ןקאז עשידײ וליפא טעז לאגאג רעבא
 רעד״ דליװ יוזא זיא ןושל עשידײ םאד ׳עקיצומש א ןיא סאג יד .רעדניק עשידײ
 ענעםקאװעגרעביא ןא טאה יכדרמ דײ רעד .״ןײטשראפ טשינ סע ןעק ןײלא לװײט

 .״רעטסנאמ א״ שממ זיא םאװ ,פיל
 רעבא ,הנכם םיורג ןיא ןוא רענעפאלטנא ןא ןײלא — ןדײ ןשיװצ זיא סאראט
 ,ןענעבנגאב ןײלא ךיז וליפא ןעק דײ א^, זא ׳טגאז רע .טשינ ײז טעװענאש רע
 ־יצײג־טלעג ךאנ ןענעז ןקאילאפ יד זא ,וצ טיג רעדיװ לקנאי .״ראנ ליװ רע ביוא
 םיא לאז רענעי זא ׳ןעלקנאי ןקעװפיוא גאט ראפ ליװ סאראט ןעװ .ןדיי ןופ רעק
 ײטש״ ־ םופ ןטימ םיוטש א םיא רע טיג ,עמרוט ןיא ןוז ןײז וצ ןעגנערב ןפלעה
 ןײד זיא וװ״ ־ ןאמ ריא ףיוא ךאנ סאראט ךיז טגערפ בײװ סלקגאוי ײב ״\ דײ ׳ףיוא

 ״? דײ
 ־יטנא רעד ןופ דײ רעד — זיא דײ רעד .רעלדניװש א ,ףנוח א זיא דײ רעד
 םאנםיוא לקיטש ןײא .דישז א — לאניגירא ןיא ןוא רוטארעטיל רעשיטימעס
 ןײק טשינ זיא םאװ״ ,לדײמ שידײ א ראפ זיולב לאגאג קאזאק רעד טכאמ

 .״עםואימ
 .קרעװרעטםײמ א ןופ טײװ יאדװא ״אבלוב סאהאט״ זיא גנוצעזרעביא רעד ןיא

 ןרעװ רעניארקוא יד .עטכישעג־ןדלעה עשידנוש יװ טגנילק השעמ עצנאג יד
 .רעגלאפראפ ערעײז ןענעז ןקאילאפ יד טימ ןדײ יד ןוא טפדורעג רדםכ ךעבענ

 טקעדראפ ןושל םאד ןוא ךארפש רעשיםור רעד ןופ רעטםײמ א ןעװעג זיא לאגאג
 ןבירשעג זיא ״אבלוב םאראט״ .ןלעטש עװיאנ ןוא עלאנאב יד לאניגירא ןיא
 ןגײטש ןעמונעג טאה עלעװאנ עשיסור יד ןעװ ,טרעדנוהראי ןטנצײנ ןיא ןראװעג
 ןוא טײקכײװ יד ןצנאג ןיא ךיז טרילראפ גנוצעזרעביא רעד ןיא .ףיורא־גראב
 ־רעביא טוג אקװד זיא ךוב םאד .ןלעטש עטריזיטעאפ סלאגאג ןופ םזיריל רעד
 רעטצעזעגרעביא רעד ןוא ,קרעװ םאד טלאפ ןושל םלאגאג ןא רעבא ,טצעזעג
 לקערב ןײק טשינ טגאמראפ םאװ ,קאזאק רעדליװ א יװ רעמ טשינ זיא םאראט
 ןענעז ןדײ ןגעװ ןלעטש יד .פאטסא ןוז ןײז וצ טפאשביל ץוחא ,טײקכעלשטנעמ
 רעלאטורב ןוא רעטעקאנ יװ ךיז ןענעײל ײז ןוא טײקרעטצניפ טימ לופ יאדװא
 עתמא יד ןעוועג ןענעז טרעדנוהראי ןטנצכעז ןופ ןקאזאק יד ׳יאדװא .םאה־ןדײ
 ־לישעג םע טאה לאגאג יװ ןעװעג רעכיז זיא דײ םוצ גנויצאב רעײז ןוא םיחצור
 םעד ,טרעדנוהראי ןטנצײנ ןופ רעניארקוא ענײז טנעקעג טוג טאה רע לײװ ,טרעד
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 סעמעט עטײרג ףיוא

 ןײלא לאגאג זא ׳טעז ןעמ .ןטײרג ןופ ןעמונעג רעבא רע טאה לקנאי־קאלײש
 ךעלשטנעמ ןײא ןײק .ןדײ וצ רשױ ןקצאזאק םעד טימ ךיז טריציפיטנעדיא
 ןוא םיחצור עשיניארקוא יד .״לװײט־דײ״ םײב לאגאג טשינ טגיפעג ליפעג
 ןוא טלעג זיולב זיא טאג ןײז סאװ הײ םעד ןגעקטנא םיקידצ ןענעז םירוכיש

 .תוסנרפ עכעלגעט ענײז ןענעז טארראפ ןוא לדניװש ,שזאנאיפש םאװ

 ־ןטעיװאס ןיא סיורא ןטײצ עקיצטנײה ןעק קרעװ אזא סאװ ,רעדנװו א זיא׳ם
 גנויצאב רעשיקאזאק ןוא םזיטימעסיטנא סלאגאג ןגעװ גנוקרעמאב א ןא דנאבראפ
 ךאד ןענעז םאבלוב םאראט יד .טשינ רעדגװו ןײק סע זיא רשפא ןוא .ןדײ וצ

 .םעדײזרעטלע םיקצינלעמכ

28.2.64 
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 רעקיטעראעט ןשיטםיםקראמ ןשידײ א ןופ טלאטשעג םוצ

 ־עג ןבאה םאװ ׳ןדײ ײרד ןבראטשעג ןענעז ןבאװ עכעלטע עטצעל יד ןיא
 — גנוגעװאב רעשיטםינומאק רענאקירעמא רעד ןיא עלאר עקיטכיװ א טליפש

 עטשרע יד .םארעשזד .שזד ראטקיװ ןוא ןעמירפ ףעזאשזד ,אלטיג ןימאשזדנעב
 רעטספראש רעד •ײטראפ רעד ןופ קעװא ,רעגײטש ןײז ףיוא רעדעי ,ןענעז ײװצ
 א יװ ,רעליטש קעװא זיא ןעמירפ ןאלטיג ןעװעג זיא רעײגקעװא רעשיטילאפ
 ןוא טעאפ א ןעװעג זיא רע — ןאפש ןיא ןײג טלאװעג טשינ טאה םאװ ,טארעטיל
 סנטצעל שטאכ ,ײטראפ רעד ןיא ןבילבעג ףוס ןזיב זיא םארעשזד .מםילעװאנ א
 דצמ טקרעמאב וליפא ךיז טאה׳ם ןוא וױטקא קראטש ןעװעג טשינ רע זיא
 םיא סאװ ,ראפרעד ןעװעג םע זיא רשפא .םיא וצ גנוליקפא לקיטש א םירבח
 ־עטיל רעביא ןילפיצסיד־ײטראפ יד ,ןענעמירפ יװ ,ןצראה םוצ ןעװעג טשינ זיא
 עקידברעמ ענעפורעג יוזא יד ןגעק ןוא םזילאמראפ ןגעק ףמאק רעד ,רוטאר

 טפאשרענגעק עפראש ןײז טקירדעגסיוא ךס א םנטצעל טאה םארעשזד .ןסולפנײא
 ■טײהײרפ רעשירעלטסניק רעביא ײטראפ ןופ טפאשראהרעביוא רעד וצ

 ־ארעשזד .װ — טנעקעג זיולב ךיא באה ןטסינומאק עטנאמרעד ײרד יד ןופ
 ־דנײרפ עקיזאד יד ןוא דנײרפ ןעװעג וליפא ןענעז רימ ןעװ טײצ א ןעװעג .ןעמ
 ןבילבראפ טראפ זיא — עטרעטײװרעד ןוא עטליקעגפא קראטש א — טפאש
 ראי עכעלטע עטצעל יד ןיא ךיז ןבאה רימ שטאכ ,טײצ עגנאל א זדנוא ןשיװצ
 טפאשדגײרפ רעקילאמא רעזדנוא ןופ רעבא ךיז ןבאה רימ .ןעזעג טשינ טעמכ
 יד ןיא וליפא ׳ןטוג םוצ ןרעדנא םעד רענײא טנאמרעד ןוא טגאזעגפא טשינ

 .גנודמערפפא רעשיטילאפ ןופ ןמײצ עטםרעמיב

 טימ ןעמאזוצ ,הסיפת ראי ףניפ ףיוא ןראװעג טפשמראפ זיא םארעשזד ןעװ
 ־אלק טלאמעד זיא רע יװ ,רעריפ עשיטםינומאק ״עקיגנארטײװצ״ עפורג א ךאנ
 ־נװועג קראטש ךימ םע טאה ,עגאלקנא־גנוריגער רעד ךרוד ןראװעג טריציפים
 ־עמרוט א יװ ןעמארעשזד טלעטשעגראפ טשינ לאמ ןײק ךיז באה ךיא לײװ ׳טרעד

 טושפ םיא ןגעװ רעטציא עקאט בײרש׳כ .טסינומאק ןקידנעמוקפא ,ןקידנציז
 טשינ םיא באה׳כ .שינעטער א יװ ןעמוקעגראפ דימת רימ זיא רע לײװ ,ראפרעד
 ,ןעזסיוא ןײז טיול טשיג — רענאיצולאװער ןוױטקא ןא יװ ןעמענפיוא טנעקעג
 ןשילגנע םענעטלאהעגנא םעד טימ ןדער ןליטש ןוא ןקידתומיענב ןײז טיול טשינ
 ןופ ,דנאלגנע ןיא ןראי־לוש עטשרע ענײז ןופ ןבילבעג םיא זיא םאװ ,טנעצקא

 .עקירעמא ןײק ןעמוקעג זיא רע ןענאװ

 טדערעג טאה רע ןעװ ,טמעראװעגנא קראטש טלאמעד זיולב ךיז טאה רע
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 םעמעט עטיירג ףיוא

 רעטנכײצעגסיוא ןא ןעװעג זיא רע .דיל א ןופ הרוש א וליפא רעדא ,דיל א ןגעװ
 טאה רע .עיזעאפ רעשידײ רעד ןופ — ןוא עיזעאפ רעשילגנע רעד ןופ רענעק
 טאהעג טאה רע ןוא קינײװנםיוא ןופ ןמעאפ עשידײ עטבילאב ענײז טנעקעג
 רעד ןיא ,לשיט םײב טרימאלקעד ׳ןורכז ןופ ,טאה רע ןעװ ןגיוא יד ןיא ןרערט
 ־אב םיא טאה סאװ ,דיל א ןופ תורוש עכעלטע ,״לאיאר״ עפאק רעשירארעטיל
 ־אלגנא ,קיור ׳ליטש ןעװעג רע זיא סעומש ןכעלנײװעג ןיא רעבא .טרעטסײג
 ןטימעגםױא ,טריזימעלאפ טשינ לאמ ןײק טאה רע ו ןטלאהעגקירוצ שיסקאז
 ־םיוא םענעי טנאגעלע ןוא לדײא טנעקעג טאה רע .סעיםוקסיד־שיט עשיטילאפ

 .ןגײװש קיור םנטםײמ ןוא ןכאלטימ ,ןרעה
 ,״ךראמ״ םרעדוארב לריוא ןראװעג זיא רע זא ,ןראװעג טנאקאב זיא׳ס ןעװ

 ראטקאדער רעד ,רעקיטעראעט רעשיטסיםקראמ רעטנעקרענא רעד זיא רע זא
 ,״סריעפא לקיטילאפ״ ןוא ״טםינומאק״ ןלאנרושז עשיטסינומאק עלעיציפא יד ןופ

 טאה ׳ןעגנולדנאװרעביא ןוא ןפאטע עלא ךרוד ,םזינומאק ןגיה ןופ גאלאעדיא רעד
 ,טײקכעלנעזרעפ רעטקימלאטשעגסיוא סמארעשזד טימ טמיטשעג טשינ יוזא םע

 עטסערג םאד ןעװעג דימת — עטנאקאב ערעטנענ ענײז — זדנוא ןשיװצ זיא׳ם זא
 •רעדנװו

 יאדװא םזינומאק ןשיטסיוױטקא שיטעראעט םוצ דנעװ ןײז זיא רימ ראפ
 .״לאיאר״ ןראפ ןופ טנעקעג ךאנ םיא באה ךיא .גנושאררעביא עםיורג א ןעװעג

 .״לוקם יראטארעפירפ ןטעהנאמ״ רעד ןיא לאמ ןטשרע םוצ םיא ךיא באה ןפארטעג

 ־ינוא ראפ ןטנעדוטס ענעסקאװרעד טײרגעגוצ טאה סאװ ,עלוש א ןעװעג זיא סאד
 ןטלאװ ײז ןעװ ןעמונעג ײז טלאװ׳ם יװ טײצ רעקינײװ ןיא ,סנעמאזקע־טעטיסרעװ

 ,טײלעגנױ ראפ ןםאלק־טנװא ןעװעג םע ןענעז ךעלנײװעג .לושלטימ א טכוזאב

 ןוא עוױםנעטניא ןעװעג ןעגעז ןמרוק יד ,ןטעברא טזומעג גאט ײב ןבאה םאװ
 ־ערבוזעג״ ןבאה םאװ ,״סעקינרעטסקע״ עשיסור יװ ןעװעג ןענעז ןטנעדוטם יד
 ןבאה ײז זיב ,ןעמאזקע ןשיטאטש םוצ רעטסעמעס ןדעי טלעטשעג ךיז ןוא ״טעװ
 ןעמונעגנײרא ןרעװ וצ טקיטכעראב ײז טאה םאװ ,ןטידערק לאצ א טלמאזעגנא
 ־ןיצידעמ א ןופ — עיסעפארפ א ןענרעל ןבײהנאי ךײלג ןוא סעשזדעלאק ןיא
 ןפורעג .ןגיוארעניה ןופ דעדײנשסיוא ןא זיב ,טאקאװדא ןא ,טםיטנעד א ,ראטקאד
 ןעװעג זיא׳ם רעבא ,״ךעלקירבאפ־ןטידערק״ ןלוש־טײרגוצ עכלעזא ןעמ טאה

 רערעכעה א ךם א ןופ ,עקיסאלקטשרע ןעװעג ןענעז רערעל יד .תמא ןופ טײװ
 יד ןוא ,ןטעטיסרעוױגוא וליפא ןוא ןלושלטימ עכעלנײװעג יד ןיא יװ טעטילאװק
 ךאנ טאה םארעשזד .שזד .הדמתה טימ ןענרעל טזומעג עקאט ןבאה ןטנעדוטס
 ןוא דנאלגנע ןופ ןעמוקעג םאוו ראנ זיא רע .ןאמאר םארעשזד ןםײהעג טלאמעד
 זיא רע .ןטנעדוטס ערעדנא עלא יװ שרעדנא ןוא דמערפ ןעזעגםיוא טאה רע
 ,קארפ א יװ ןעזעגסיוא טאה םאװ ,סניוזא סעפע ןיא ןאטעגנא ,ןענרעל ןעמוקעג

 ןעװעג זיא שולעפאק רעד .עטנעל רעצראװש א ףיוא ןגארטעג רע טאה ןלירב ןוא
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 ןײטשטאלג בקעי

 רימ יװ ״ןירג״ שרעדנא ןעזעגסױא רע טאה ךוליה םעד ןיא ןוא ״לגוק״ רעטראה א
 טנפעעג טאה רע ןעװ ןוא רעדנוזאב קידנגײװש ןטלאהעג ךיז טאה רע .עלא
 טלאמעד ןבאה רימ םאװ ,םעד יװ ,שילגנע רעדנא ןא טרעהעג ןעמ טאה ליומ׳ם

 .טריפעגרעביא קידארומ
 ןיא עטלעטשעגנא ױו טנגעגאב ןיוש ךיז ךיא ןוא םארעשזד ןבאה רעטעפש
 .ןינע ןקיבלעז ןיא ״לענאשענרעטניא״ רעד ןופ ןלאקאל־ןאינױ ענעדישראפ יױוצ
 רע ןוא ,ןרעײטש־ןאינױ ןופ רעריםאק א ,טעברא רעבלאה א ףיוא ןעװעג ןיב ךיא
 יאול — סאבעלאב םעד ךרוד זיא לאקאל ןײז .רעטלאהכוב רעלופ א ןעװעג זיא
 םארעשזד ןביוהעגנא ךיז טאה טימרעד ןוא לאקאל רעקעל א ןראװעג ךיג — ןאמײה
 םמארעשזד ןופ טלײטעגפא ןעװעג ץלא ךאנ טלאמעד זיא סאװ ,ערעיראק סנאמאר
 רעד ןוא רוטארעטיל ןגעװ ראנ ןדער רע טגעלפ רימ טימ .טײקכעלנעזרעפ רעלופ
 ־רעדיל עטשרע ענײז טנעײלעג טלאמעד ןיוש רימ טאה רע .עיזעאפ — רקיע

 .שילגגע ףיוא ןוװרפ
 סאװ ,ןאמרעגנױ רעקיזאד רעד םאװ ,טשאררעביא טלאמעד ןיוש טאה ךימ
 טאה רע װו הנאלגנע ןײק ןעמוקעג ירפ זיא ןוא ןליופ ןיא ןראװעג ןריובעג זיא
 ,שזדעלאק־יטיס ןגיה ןופ טריודארג רעטעפש ןוא גנולושסױא עטשרע ןײז ןעמוקאב

 טא .ןושל ןשידײ םוצ טפאשביל עקידנעטשאב ליפ יוזא ןפאזוצנײא ןזיװאב טאה
 ןטנכײצעגסיוא ןײז ףיוא טאה רע ןוא שידײ טימ טריםלופ טאה ״רעדנעלגנע״ רעד
 רעכיב יד טפאשעגנײא ךיז טאה רע .שידײ ןגעװ תובהלתה טימ טדערעג שילגנע

 .תולעפתה טימ טנרעלעג ןוא טנעײלעג ײז ןוא ןטעאפ עשידײ עגנױ עלא ןופ

 ־עזרעביא עשילגנע ענײז טיהעגפיוא גאט ןקיטנײה ןזיב ךיז ןבאה רימ ײב
 טצעזעגרעביא ךיוא טאה רע זא ,םײװ׳כ רעבא .ענײמ רעדיל עכעלטע ןופ ןעגנוצ
 .בוטש ןיא רימ ײב ןטנװא יירד ײװצ א ךיז ןאמרעד ךיא .ןטעאפ עשידײ ערעדנא

 דימת טאה םארעשזד ןוא — ןײרא טכאנ רעד ןיא טדערעג גנאל יוזא ןבאה רימ
 טאה רע זא — רוטארעטיל ןגעװ טדערעצ ךיז טאה רע זא ןגאז וצ סאװ טאהעג
 טאה םינפ שיטנעדוטם־שירוחב־הבישי ןײז .ןקיטכענרעביא ןבײלב טזומעג ןיוש
 ־הנותת א ןעװעג טלאמעד ןיוש זיא רע שטאכ ,שירוחב־טלא ןעזםיוא טכאמעג םיא
 יד ןעװעג זיא יז •רעבײװ ףניפ רעדא ריפ ענײז ןופ רעטשרע רעד טימ רעטאהעג
 זיא יז ,ראװניװ םיםנערפ — ןירעבײרש עשילגנע ענעראװעג־טמיראב רעטעפש
 יז טאה ןםעזעג זיא יז ןעװ רעבא ,עקיבײל ץנאג א ןוא עקישטנײלק א ןעװעג
 ,ןירענעילאטיא ןא ןעװעג זיא יז .טײהנײש רענעטלעז א ןופ קורדנײא םעד טכאמעג
 וצ טפאשביל ןײז ןלײט טזומעג ,העפשה סמארעשזד רעטנוא ,ךיוא טאה יז רעבא

 .קינײװנסיוא ןופ רעדיל עשידײ ןענעק טגעלפ יז ןוא עיזעאפ רעשידײ רעד

 ־עשזד ןופ קורדנײא רעד ןראװעג טפעװעגסיוא טשינ לאמ ןײק זיא רימ ײב
 ןיא ןטבילראפ א קיטײצכײלג ןוא רעבײרש ןזעיציבמא םעד ןופ יװ ,ןעמאר
 ךיא ןעװ .רעבײרש עשידײ ןיא ןוא רוטארעטיל רעשידײ רעד ןיא ,ןושל ןשידײ
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 כעמעט עטיירג ףיוא

 טשינ וליפא ךאנ זיא׳ס ןוא םעלעשזדנא סאל ןיא ןעװעג קירוצ ראי ןצכא טימ ןיב
 ־עגמוא ןא ןעמוקאב ךיא באה ,ןענאטשעגנײא ןיב ךיא װו ןעװעג טנאקאב טײרב
 — ןםײהעג טלאמעד ןיוש טאה סאװ ׳ןענאמאר םארעשזד ןופ ןאפעלעט ןטכיר

 ,ןראװעג ריװועג ןראי ערעטעפש יד ןיא טשרע ןיב ךיא .םארעשזד .שזד ראטקיװ

 ,ןעװעג רעכיז זיא רע .דװױלאה ןיא ״וױטקא״ קראטש ןעװעג זיא םארעשזד זא

 זיא רע לײװ ,לאװסיוא רעטנכײצעגסיוא ןא ,ײטראפ רעשיטסינומאק רעד דצמ
 ןופ פיט רעטרעקראפ רעד ןוא רעסעומש רעטנאגעלע ןא ,טנעגילעטגיא ןעװעג

 .ןרעקאב וצ ןסיוא ךײלג זיא סאװ ,טסינומאק ןםײה םעד
 טימ ןשינעגעגאב יױוצ ענײמ ןגעװ ןלײצרעד וצ טנאםערעטניא רשפא זיא׳ם
 ־ײװרעד ןעװעג גנאל ןיוש ןענעז רימ ןעװ ,ןראי עשיטסינומאק ענײז ןיא ,םיא
 ־ער א ןעװעג רימ ראפ ץלא םנטײװ ןופ זיא ערעיראק עצנאג ןײז ןעװ ןוא טרעט

 .שינעט
 טאה גנוריגער־טלעװזור יד ןעװ ,ןראי־יע־יפ־ױלבאד יד ןיא ןעװעג זיא׳ם
 ןבעגעג ײז ןוא רעבײרש ןוא רעקיזומ ,רעלאמ עמערא יד ןלאפ טזאלעג טשינ
 גרוטאמארד רעשידײ רעד ,רבח ןײמ .גנוקיטפעשאב רעטשרמולכ ךרוד הבצק
 לקיטש א ןגירק טלאװעג טאה ,תורצ ףיוא ןעװעג דימת זיא סאװ ,רעמירד .ה
 ערעםאװ ,טגאזעג םנײטש׳מ ,טלאצעג טאה םאװ ,עלעטש־טלעװזור א ״דכימת
 רעד זא ,ןסיװ טזאלעג רימ טאה רעמירד .ךאװ א ראלאד קיצנאװצ עכעלטע
 א יװ גנודגיבראפ־יע־יפ־ױלבאד א ןגירק ןפלעה םיא ןעק םאװ ,רעקיצנײא
 רע טאה ,לײװ י ךיא סעפע םאװ ראפ .ךיא ןיב — רעבײרש רעטריציפיםאלק
 לקיטש א ןבאה ןעק ךיא ,רעםײװ ןשידרערעטנוא ןא ןופ קנװו א טימ טהנעטעג
 ףראד ןעמ װו ספיפ א ןבעג זיולב ףראד םארעשזד ןוא ןעמארעשזד ףיוא העפשה
 ־ירד ןענאװ ןופ .רענעפלאהעג א ןײז ןוא עלעטש א ןגירק טעװ ,רעמירד ,רע ןוא
 רעטציא וליפא ךיא םײװ ,ןפלעה םיא ןעק םארעש,ד זא ,ןענופעגםיוא טאה רעמ
 העפשה ןא ןבאה ןעק ךיא זא ,רימ וצ ןענאטשעגוצ זיא רע םאװ ראפ ןוא ,טשינ
 טשינ ךיוא ךיא באה ,ןראי ןעזעג טשינ ןיוש באה ךיא ןעמעװ ,ןעמארעשזד ףיוא

 .טבײלגעג טשינ ןוא טפאכעג
 קראטש ראג ךיז באה ךיא .םנײז ײב ןטלאהעג ךיז טאה רעמירד שרעה רעבא
 ןיא גאלאעדיא ןשיטסיגומאק םעד ןכוזאב ךיא ףראד יצ ,ךיא געמ יצ ,טבושיעג
 .ןפלעה ללכב םע טעװ יצ ןוא םאג רעטנצײרד רעד ףיוא ,ריטראװק־טפיוה ןײז
 1 החפשמ ןײז טימ ןעמאזוצ ,טרעגנוה םאװ רבח א ראפ טשינ ןעמ טוט סאװ רעבא

 ־אפעלעט וליפא ׳ךימ ןעמ טאה ךיג יוזא .ןעמארעשזד וצ טרינאפעלעט ךיא באה
 ךיא ןעװ .ןעגנולקרעד םיא וצ ךימ טאה ןעמ רעבא ,טזאלעגוצ טשינ םיא וצ ,ש־נ
 ,ריטראװק־טפיוה רעד ןופ רעמיצטראװ םענײלק ןעמערא םוצ ןעמוקעג ןיב

 טנפעעג ךיז טאה ריט א זיב ,ןענאפעלעט טימ ןענאפעלעט טדערעג רעדיװ ןבאה
 ענײלק טימ טלעוו א טלארפעגפיוא טאה רעמיצטראװ ענײלק עמערא םאד ןוא
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 ןייטשטאלג בקעי

 ןגנאל א ךרוד ןעמארעשזד וצ טריפרעד ךימ טאה ןעמ .ןעארױב ערעדנוזאב
 םארעשזד .ןענישאמבײרש ןופ פאלקעג ןוא ראדיראק ןטקיטפעשאב רעײז ןוא
 ךײלג ןוא טײקמעראװ רעשירבח רעקילאמא ןײז טימ ןעמונעגפיוא ךימ טאה
 ןעמ װו״ טארוקא טםוװעג ןוא עיזעאפ רעשידײ ןגעװ סעומש א ןביוהעגנא

 /׳טלאה

 .ןעמוקאב עלעטש עקםנאמערא ׳ענאיזאק יד טאה רעמירד ,אי

 ןײז ףיוא ןוא ,רעטעפש ןראי ,ןעמוקעג ןיוש זיא שינעגעגאב עטײװצ יד
 ךימ זומ רע .״לאנרושז־ןעגראמ״ ןיא רימ וצ ןענאפעלעט ענײז ןוא גנורעדאפ
 ־עגאב וצ ךיז ףיוא טמיטשאב טאה רע .קיטכיװ ראג־ראג ,קיטכיװ ראג ,ןעז
 םאװ ׳ױנעװע דנאקעס ףיוא ץעגרע ,רעלעקנײװ ןעמערא ןקיטײז א ןיא ןענעג
 ךיא .װיטאריפסנאק ןעגנולקעג טאה׳ם .ךעלקנעב סקעז־ףניפ א טאהעג םיוק טאה
 ־ןעפ״ לטיט םוצ ןטםינומאק עשידײ יד ײב טנידרעד טאהעג טלאמעד ךיז באה
 ־עגנא ןיוש טאה ןילאטם ןעװ ,םישדח עםײה יד ןיא ןעװעג זיא׳ם .״טוטיטםארפ
 וצ ליפשראפ רעד ןעװעג זיא סאװ ,ןטילאפאמםאק יד ןגעק עינאפמאק ןײז ןביוה
 ךימ ןעק םאװ ,רעפעש עריא ןוא רוטארעטיל רעשידײ רעד ןופ עיצאדיװקיל רעד
 ראפ סעײנ עטוג עמײהעג א ,אמתםמ ?ןפראד וױטאריפםנאק יוזא םארעשזד
 ־ןעגראמ״ ןכרוד — ןדײ עזעיגילער ראפ ראג רשפא ;עװקםאמ ןופ שזא — ןדײ

 .״לאנרושז

 ־סיורא ךעלעמאפ טאה םארעשזד .ןײװ ןרעיוז טפוזעג ןוא ןסעזעג ןענעז רימ
 .ןפאלק ןעמונעג רימ טאה ץראה׳ם ,םנגיוב ענעבירשעג־ןישאמ עכעלטע ןעמונעג
 ןופ ןטײז עטשרע יד זיולב ןענעז םאד זא ,טרעלקרעד םארעשזד רימ טאה ןםאלעג
 ־רעביא טאה רע סאװ ,ןעמינאניס עשידײ עקיטפאז טנזיוט יװ רעקינײװ טשינ
 א טגאמראפ סע תױח ןוא קורדםיוא לפיװ ןזיױו וצ ידכ ,שילגנע ףיוא טצעזעג
 ןופ ןעמאידיא ןצעזוצרעביא וטפיוא רענײלק ןײק טשינ זיא׳ם .םאידיא רעשידײ
 ־בעה עטרעפעפעגכרוד יד טימ שידײ ןופ לעיצעפם ןוא ,ןרעדנא ןפיוא ןושל ןײא
 עכעלטע יד ןיא ןיוש טפאשטנעק םיורג ןזיװאב טאה םארעשזד רעבא ,ןעמזיער
 וטפיוא רעסיורג א ןײז טעװ טעברא ןײז זא ,רעכיז ןעװעג ןיב ךיא .ןטײז־רעטסומ
 ראג באה ךיא .טנגױ רעזדנוא ראפ ןוא טלעװ רעד ראפ ,ןושל רעזדנוא ראפ
 רימ טײצ א ראפ םאװ ןיא ןוא ןםעזעג ןיב ךיא ןעמעװ טימ ןםעגראפ טאהעג
 טכאמעג ןבאה — גאלאעדיא רעשיטםינומאק א ןוא טעאפ רעשידײ א — עדײב

 .ןעמינאנים עשידײ ןגעװ — רעלעקניױו ןקיצומש א ןיא ,םעיצאריפסנאק

 ךאנ ,לאמ ןײא ןעזעג זיולב םיא ךיא באה ןשינעגעגאב ײװצ עקיזאד יד דאנ
 .״סרעראנש יד ןופ ריאמ״ ץפ היװל רעד ײב — עמרוט ןופ םיורא זיא רע יוו םעד

 ךיז רעטלע רעד ףיוא טאה םאװ ,טםאגמאטש־״לאיאר״ א ןעװעג זיא ריאמ
 רעטוג א רענײמ ןעװעג זיא רע ..ןטםינומאק יד וצ טראשעגוצ טײהרעליטש
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 סעמעט עטיירג ףיו}?

 ךיא ןוא װאקנימ ךורב םוחנ ןעמעװ ףיוא ,עטשרע יד ןופ רענײא ןוא רעטנאקאב
 .רעדיל ערעזדנוא טוװרפעגסױא ןבאה

 עניגנא־ץראה רערעװש א ןופ ןטילעג ענײז ןראי עטצעל יד ןיא טאה ריאמ
 טשינ לאמ ןײק רימ זיא׳ם רעבא .עכעלקערש ןעװעג ןענעז ענײז םירוסי יד ןוא
 ןבעלכרוד טנעקעג טאה סאװ ,גנילציװ רעקידעבעל רעקיזאד רעד זא ,ןלאפעגנײא
 ךיז קידנפראװ ,ןבעל ןײז וצ ףום א ןכאמ טעװ ,ץױו ןשירפ א סנײז טימ גאט א
 — ןוא גאט רעקידנגער רעטלאק א ןעװעג זיא׳ס .רעדער־ײװבאס יד רעטנוא

 ,לוױרבךגעזעג א ןבירשעגנא טאה ריאמ — ןריגאלאכיספ ןגאלאכיספ יד ןלאז

 ןוא ,ןליקראפ טשינ הלילח ךיז לאז רע ,זדלאה ןפיוא קילאש ןעמעראװ א ןאטעגנא
 ־נא יד ףיוא טראװעג ,טלעג־עזײר טלאצאב ,ייוובאס םוצ ןסאג עכעלטע קעװא

 .גנורפש םעד טכאמעג — ןוא ןענאגאװ עקידנפיול

 בוח ןײמ ראפ טכארטאב סע באה ךיא .עשיטםינומאק א ןעװעג זיא היװל ןײז
 טאה רע .היװל רעד ײב טדערעג טאה םארעשזד .היװל םריאמ ףיוא ןעמוק וצ
 םעד באה׳כ סאװ ,לאמ עקיצגײא סאד רעבא .ראטארא ןםיורג א ןופ םש א טאהעג
 ײב עדער־היװל יד ןעװעג זיא עדער א ןטלאה טרעהעג רעסעומש ןקידנצנעלג
 ־טע טימ דפסה ןשילגנע ןצרוק ןײז ןטכאלפעגכרוד טאה םארעשזד .ןורא סריאמ
 ןבעגעגוצ דײר ענײז טימ ןוא טדערעג טאה רע .רעטרעװ עשידײ־שיערבעה עכעל
 ,״ױנעװע״ רעד ףיוא ןשטנעמ עטסמאזנײא יד ןופ םענײא ןופ היװל רעד תובישח

 ןוא ןורא ןופ קעװא זיא רע ןעװ .דניר ןא ,דניק ןא ,בײװ ןא ׳ןבראטשעג זיא םאװ
 םעראװ ןוא ליטש רימ רע טאה ,םלוע ןשױוצ ,ןעײר יד ןיא טקרעמאב ךימ טאה

 .טנאה יד טקירדעג

 ,עיצאסנעס א טכאזרואראפ קירוצ גנאל טשינ טאה ןוז רעטםטלע סמארעשזד

 רע .אבוק םארטםאק טכוזאב ךעלצעזעגמוא טאה סאװ ,עפורג רעד ןופ רענײא יװ
 ײטראפ ״רעשיזעניכ״ ,רעשיטסינומאק־םערטסקע רעד ןופ רעריפ רעד רעטציא זיא
 טלאװ׳ס .טשינ ךיא םײװ ,ןא ןראפש ןיז ײװצ ערעדנא ענײז װו .עקירעמא ןיא
 החפשמ ןײז ןיא ךאנ ךיז טניפעג יצ ,ןרעװ וצ ריוװעג טנאסערעטניא ןעװעג
 ־עגרעביא ,ןעמינאניס עשידײ טנזיוט יד טימ קרעװ סמארעשזד .שזד ראטקיוו

 .שילגנע ףיוא טצעז

 ןבעלרעביא אמתסמ ט׳עװ סאװ ,קרעװ ןײא טזאלעגדעביא טאה םארעשזד
 ראפ ןרעטנעל יע״ טםײה ךוב םאד .ןעגנולדנאהפא עשיטםיםקראמ ענײז עלא
 טכאד ,טאה רע יװ ,ןעמחורי רעדא (ןעמארעשזד ראפ ענרעטמאל א) ״םארעשזד
 ןבײהנא טלאװעג רע טאה ךוב םעד טימ .ןעמאנ ןשידײ ןײז ףיוא ןסײהעג ,ךיז
 ,ןעניפעג ןוא ןכוזפיוא ןײלא ךיז ןוא לגנײ שידײ־שיליופ א ןופ עיפארגאיב יד

 .גנולדנאװראפ רעכעלדנעטשראפמוא ןופ ןראי יד ךרוד

 עקידרעטײװ טפירקסונאמ ןיא טזאלעגרעביא רע טאה רשפא ,טםיױו רעװ
 רענענישרעד רעד וליפא ,יװ ײם רעבא .קרעװ ןשיפארגאיבאטיוא םעד ןופ דנעב
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 ןעװעג זיא םארעשזד זא ׳טזיױד (ןעגנוצעזרעביא ךם א ןיא ןוא) שילגנע ףיוא דנאב
 זא ןוא ׳תונורכז עשידײ ןוא ןושל ןשידײ ׳רוטארעטיל ןופ רעבאהביל רעסיורג א
 ענעםיוטשראפ ךס א ןופ רעבײרש רעטבעלעגםיוא־טשינ א ןעװעג זיא ןײלא רע

 .ןטײקכעלגעמ עטגיילעגפא ןוא

20.8.65 
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 יקםװאדאלאמ עידאק

 ןוא רעכיב ערעדנו אב סיורא טײצ וצ טײצ ןופ ןביג םאװ ,ןטעאפ ןאראפ
 ןטסײנ םעד ןגעװ ןבײרש וצ ידכ ,טעאפ םעד ןײז וצ חירטמ קיטײנ טשינ זיא׳ס
 ־נירג זיא׳ס ןוא ;ןסיװ ףראד ןעמ םאװ ,ץלא ןאראפ זיא ךוב םעײנ םעד ןיא .ךוב
 ךיז טבײה ,ןטלאה טשינ לאז םע ןטײז לפיװ לײװ ,ךוב אזא ןגעװ ןבײרש וצ רעג
 ערעדנא ךיוא ןאראפ .ךוב םענענישרעד טשראקא ןטימ ךיז טקידנע ןוא ןא םע
 ׳ןרעדנא ןטימ ךיז טלטײק ךוב ןײא ,רעכיב עכעלצעזראפ םיורא ןביג םאװ ,ןטעאפ
 יד ןײטש טשינ ןלאז םעד רעטניה זא ,ךוב םעײנ םעד ןגעװ ןבײרש טשינ ןעק׳מ
 לײװ ,טעברא ערערעװש א זיא׳ם .ךיז ןופ ןרעה ןזאל טשינ ןוא רעכיב עקידרעירפ
 ךיוא ,ךוב ןטשרע ןטימ ןא ךײלג ןבײה ןטעאפ עכלעזא ;ןטימ ןיא דימת טלאה׳כ
 טײצ ערעגנעל א ךיז טאה םאװ ,שטנעמ רעד טײטש םעד רעטגיה לײװ ,ןטימ ןופ
 ןעמ ראנ ,רעדיל ןעמענפא טאלג םיא ײב טשינ ןעק ןעמ ןוא ךיז וצ טכארטרעד

 .ןובשח ןיא ןעמעננײרא קראטש ךיוא טעאפ םעד זומ
 זיא יז .ןטעאפ עיראגעטאק רעטײװצ רעד וצ טרעהעג יקםװאדאלאמ עידאק
 ךאנ ,געװ ןטימניא־ךיז א טימ ראנ ,רעדיל ענעביוהעגנא ןײק טימ ןעמוקעג טשינ
 ־וצנא ןדירפוצ ןענעז קרעװ־גגילטשרע ןופ ןטעאפ עגנױ .טכארטבאנ ןגנאל א

 ,םנטײװ ןופ ןבײלב ןײלא ןוא ײז טימ ןעמענרעביא ךיז ,רעדיל ערעײז ףיוא ןזײװ

 .קילעטשרעטניה וליפא

 רעדא ,ןרעדנװואב רעדנוזאב טזאלעג טשינ ךיז ןבאה רעדיל עטשרע סעידאק
 רעשיטעאפ א טימ ןעמאזוצ ןעמענפיוא טזומעג ךײלג ײז טאה ןעמ ראנ ,ןבױל

 .טײקכעלנעזרעפ

 ןיוש זומ ןעמ .רעדנוזאב ןריא ךוב ןדעי טימ ןבײהוצנא רעװש זיא ראפרעד
 ־רעכיב עצנאג א — ךוב ןטםײנ ריא טימ ןעמאזוצ ןבײהפיוא גאט ןקיטנײה םײב
 ,עמארד ,קיטםירטעלעב ,עיזעאפ :רעכיב ץוט א רעכעה ,ךיז טכאד ,עצילאפ
 ־עצ ןוא טײזעצ ,ןעײסע עריא טימ ךיז טרעה םאװ ןוא — עמעאפ עשיטאמארד
 יז םאװ ,לאנרושז א ,״סהביבם״ עריא ןיא ןלאנרושז ענעדישראפ ןיא טײרפש
 טימ טײנאב םיא ןוא ,1944 ןוא 1943 ןשיװצ ,ראי ץנאג א ןבעגעגםיורא טאה
 רעשיגרענע ריא רעטנוא ,ץלא ךאנ טנײשרעד רע ןוא קירוצ ראי ײרד רעביא

 .עיצקאדער

 טלאה םע .״םיובנראד ןופ טכיל״ — טםײה ךוב עײנ סיקסװאדאלאמ עידאק
 ־אב ןײק טשינ סע זיא רעכיב ערעדנא עלא עריא יװ רעבא ,ןטײז 200 ערעסאװ
 עריא ןשיװצ ךוב א זיא׳ם ראנ ,רעדיל ןופ גנולעטשםיוא ןא טימ ,ךוב רעדנוז
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 רעד ראפ טרא ןא ןעניפעג וצ — באגפיוא ןבלעז םעד ץלא ךאנ טאה םאװ ,רעכיב
 ןיא טרא ריא ןעניפעג וצ ןוא טײצ רעזדנוא ןופ יורפ רעשירעלטסניק רעשידײ

 .טײצ רעזדנוא

 ןטעאפ .ךוב טשרע ריא טימ ןעמוקעג ךעלטעפש זיא יקםװאדאלאמ עידאק
 ןא טימ טשינ ׳טגאזעג יװ ,ןעמוקעג זיא יז רעבא .רעירפ ןא ךעלנײװעג ןבײה
 ,גנאג ריא טרעװשאב ךײלג טאה יז .רעדיל עטכארטעגרעביא טימ ראנ ,בײהנא

 ןופ טשינ ,ע.ארפ רעשידײ רעםיורג רעד ןופ ןעמונעג רעדיל עריא טאה יז ליײו
 עריא ןפאש טזומעג טאה יז ראנ ,קיזומ רעטיירג רעד טימ ,רודיס־גנאזעג ןטײרג
 ־רעביא סעפע ןעמוקעג זיא יז .ןגײא ןעװעג ריא זיא םאװ ,טימעג א ןופ רעדיל
 ןעמוקעג זיא יז .טײקשיטאבעלאב ענעגײא ןא ןלעטשנײא ,ןרדסרעביא ,ןלעטש
 טכארבעג יז טאה ראנ טשינ זא ,ןגאזנא — םצע ןיא ־ רעדיל עריא טימ ןגאזגא
 טימ ךיז טכארבעג ךיוא טאה יז ראנ ,קראמ ןפיוא רעדיל עשירפ טימ לעטשעג א

 .לעטשנײא םענעגײא ןא

 יז זיא ,״טכעג עקידנװשח״ ךוב טשרע ריא טימ ןעמוקעג זיא עידאק ןעװ
 א ןופ ערעיראק רעשידײ א טימ ,רעקיםײרד עטשרע יד ןיא יורפ א ןעװעג ןיוש
 ןוא ןעמײה עשידײ יד ןופ רעדניק עשידײ יד ןעזעג טאה יז .ןירערעל רעשידײ
 רעשידײ ןוא ןגיוא־רעדניק עשידײ ןופ םעיראגעטאק טימ טכארטעג טאה יז
 ןופ ךשמ ןיא ןוא ״ךעלהשעמ־רעדניק״ עריא ןעמוקעג ןענעז דלאב .טײקמערא

 .״עקדײרפ״ ריא ןוא ״םאג עקישזד״ ריא ךיוא ןענישרעד ןענעז ראי טכא־ןביז

 ךעלטנגײא ןענעז םאװ ,ךיז ןעלטײק םאװ ,רעכיב עכלעזא ץלא ןענעז םאד
 ןבירשעג טשינ טלאמעד סנירעטכיד ןבאה ראנ טשינ .ןפאטע עשיפארגאיב־שיטעאפ
 ,קיאזארפ רעשידײ רעד ןופ ןוא םאג רעשידיי רעד ןופ טקעריד ,רעדיל עכלע,א,

 ןאט רעד — ללכב עיזעאפ רעשידײ רעד ןיא ןאט רעײנ א ןעװעג ךיוא זיא׳ס ראנ
 ־סיוא טראװ עשידײ םאד טאה יז .טראװ ןשידײ ןראפ טײקכעלצונ רערעםערג ןופ
 עשידײ םאד טלכשראפ טאה יז .דניק ןשידײ ןראפ טליפשעגפיוא ןוא טליפשעג
 ׳ןעײרעדניק ןײק ןבעגעג טשינ םיא טאה יז .טלאהניא ןקידײרפ טימ ,דיל־רעדניק
 א ןבעגעג םיא ןוא דיל ריא ןיא טליפשעגניירא דניק עשידיי םאד טאה יז ראנ
 .לכש ןקידנסקאװרעטנוא ןשידײ ןוא ןושל ףיוא טיובעג ,חסונ־רעדניק ןשידײ םעײנ

 ןקיטפאהראװ ריא טימ טדײשעג טשינ לאמ ןײק ךיז יז טאה ןא טלאמעד ןופ
 עריא ןבעגעג לאמ לייט ךיוא ןוא דיל־רעדניק םאד טלכשראפ טאה יז ,ליפש
 םעד דימת ןכאמ רעדיל עריא .דײרפ־רעדניק ךם א — ענעסקאװרעד ראפ רעדיל
 ײז .תוגאד עטםערג יד ייב וליפא ,דײרפ רעשילאטנעירא רעשידײ ןופ קורדנײא
 ןוא ןגראז וצ ײז טימ טוג זיא׳ס .רעמינפ־םשה ךורב רענמית יד יװ סיוא ןעעז

 .ןוחטב וצ ןגראזרעד ךיז

 ןוא ןטײז רעקילדנעצ ףיוא טשטײנקעגנײא םעידאק ךוב עײנ סאד באה׳כ
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 ־אב ןטאטיצ עלא יד רעטניה רעבא ,ןריטיצ ךיז ןזאל סאװ ,תורוש רעטרעדנוה
 ןענעז תורוש יד לײװ ,רעכיב עקידרעירפ עריא ןופ ןטאטיצ דימת ךיז ןטלאה
 א זיא םאװ ,לאפנײא רעשיטעאפ רעד ײז ןיא טליפש יאדװא .לאפוצ ןײק טשינ
 ־ירפאקעצ ןײק טשינ זיא׳ם רעבא ,עיראטאראבאל רעשירעלטסגיק רעד ןופ לײט
 ,טגאזעג קיטפאה ראנ ,לאפוצ ןײק טשינ זיא סאװ ,לאפנײא ;לאפנײא רעטעװעז

 טימ טכארטעגמורא ןוא טגאזעג רעםעב ןוא טגאזעגרעביא ,טגאזעג לאמ א ךאנ
 ךיז ןוא םענעי ראפ — ךיז — ןכאמ וצ רעראלק ןײלא ךיז ידכ ץלא ןוא ,• תורוש

 .ךיז וצ —

 טשינ ןענעז ןטלאטשעג עשידײ ערעײז םאװ ,ןטעאפ עשידײ עםיורג ןאראפ
 זא ,טגא.עג לאמא טאה ןײטשנײא זא ,ךיז טכאד .רעדיל ערעײז ןיא קיטנעק
 ןטימ יװ ײס טלאוו רע לײװ ,דיי א ןראװעג ןריובעג זיא רע םאוו ,דאש א זיא׳ס
 א ןאראפ ךיוא זיא יוזא הײ א ןײז וצ ןבילקעגסיוא ןליװ ןעײרפ ,םענעגײא
 םאװ הײרפ א טימ ,ןטעאפ עשידײ ןענעז סאװ ,ןטעאפ עשידײ עפורג ענײלק
 ןוא החמש סיורג טימ ןטעאפ עשידײ ןענעז ײז .רענעײל םעד רעביא ךיז טיג
 שממ ײז ײב טנײמ ןושל שידײ ןוא ןושל ןיא ןײא ךיז ןהקבד ײז .תוקבד רעשידײ
 םאד ךיז טימ ןפאש ײז ןוא ןטכארט ןשידײ ןיא ןײא ךיז ןהקבד ײז — ך״גת זיב
 טנעקעג טשיג ןוא טלאװעג טשיג טלאװ םאװ הײ ןשירעפעש םעד ןופ טלאטשעג
 עלא ,סענימ עלא טנשריעג טאה רע לײװ ,טעאפ רעשידיי א יװ שרעדנא ןײז
 .טעאפ רעשידײ א — םשה ךורב — זיא רע ןוא ןםאמירג עשידײ עלא ,ןשטײנק

 טעאפ רעשידײ רעקיזאד רעד טקנעש תונמחר ךם א ןוא טפאשביל רעפיט טימ
 ךיז טצעז טעאפ אזא .שטנעמ ןשידײ םעד — ךיז ןופ םיורא טגניז רע םאװ ,ץלא
 רע ןוא ךיז ראפ דײ םעד טעז רע ,טרעקראפ ,טבײרש רע תעב רעביא טשינ
 םיא ףיוא טפראװ רע לײװ ,רעװש לאמ א םיא טכאמ רע ,םיא ראפ טבײרש
 סע הריבע ןא ןײז לאז׳ם םאװ ,גנופאש רעשידײ רעקידכשמה ןופ לוע םעד ףיורא

 .ןדמערפוצפא רעדא ןפראוװצקעװא
 ןופ עפורג רערענעלק רעד וצ טדעהעג יז .יקסװאדאלאמ עידאק זיא אזא
 טכיל׳, — ךוב ןיא רעדיל יד ןופ םעטיר רעד .החמש ךותמ — ןטעאפ עשידײ
 ־ידײ רעטוג זיא רעכיב עקידרעירפ עריא ןיא רעדיל יד ןופ יװ ,״םיובנראד ןופ
 םעד טימ ןוא סעומש ןשידײ ןופ שטײנק ןוא םעטא םעד טימ ,םעומש רעש

 — םעומש ןשידײ ןופ ךיז ןבושי

 — וצרעד דנײרפ א ךאנ רשפא ןוא
 .ןעזעג טשינ טפאשדנײרפ ןייק גנאל ןיוש

 ןטלעװ יד ןופ רענײא ףיוא
 .טקיליװאב טאג רימ טלאװ

 .ןעװעג יװ ןײז ןיוש לאז ,אלימ ונ
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 — רעדא

 ,גנױ טשינ ןיב ךיא

 ,טלא טשינ ןוא

 ,ךייר טשינ ןוא

 .םערא טשינ ןוא

 .לײמ א טימ גנאג ןײמ טשינ טםעמ ךיא

 ־םיוא יוזא זיא יז לײװ ׳ראפרעד ץלא ןוא שידײ ףיוא ןײז ללפתמ ןעק עידאק
 עקילײה יד ןבעג טלאמעד תורוש עריא ןעק יז .ןושל ןשידײ ןטימ ןדנובעג

 .שידײ ףיוא הליפת רעתמא ןא ןופ טײקידעכאװ

 ׳טכאנ
 — ךימ לעטשראפ ׳ליצמ ךימ ײז

 ףאש עטסלפש יד
 .גאט םעד ןופ

 קידהליפת אזא ןיא תורוש יצ .ךעלשידײ־ףיט זיא ףאש ןופ וױטאלרעפוס רעד
 — דיל

 ןעור ןוא עלײװ א ןגיל לעװ ךיא
 ,ןײז ןטליטשראפ ןײמ ךרוד ןוא

 ןפארט ןטסקראטש םעד ןפוז ךיא לעװ
 .ןײװ םענעגראבראפ ןטסטלע ןופ

 קידרעירפ א ןיא יװ ,ןפארט ןקראטש א ךיז ןיא טגאמראפ רמושמה ןײ רעד
 טײקיײװצ עלופ יד /ךעמיוש ןופ טײקרעטיב יד ,ןביורט ןופ טײקםיז יד״ — דיל

 .ןײז לבקמ ןוא ןעקנירטסיוא ןעמ ףראד םטכעלש םעד טימ סטוג סאד ,ןבעל ןופ

 — טיובעג םע זיא םעד ףיוא ,דיל ריא ןופ לעטשעג רעד זיא סעומש

 רעטכערעג רעד רעגערפ רעד ןעמוק טעװ
 :גערפ א ןבעג ןוא

 זןעװעג וקתמ וטסאה םאװ
 ,טפאשראפ וטסאה דײרפ לפיװ

 ,טסײרט לפיװ

 ן טכארבעג ןזאלטםײרט םעד ,ןטגאצראפ םעד

274 



 סעמעט עטיירג ףיוא

 ׳רעדניק ראפ תורוש טימ רעדיל עריא טפא טשימ יקסװאדאלאמ עידאק
 לאמ א לײװ ׳דעדיל עשילאקיזיר עריא ןענעז סאד .ךעלהשעמ עצגאג טימ רעדא
 ׳קיטםאטנאפ־רעדניק רעקיםיוכרוד טימ ׳עגעסקאװרעד ראפ רעדיל עכלעזא ןרעװ
 עקידװעליפש עשילאקיזומ יד ליפ וצ ךיוא ןטײלגאב ריא .טשידניקראפ לםיב א
 דיל ןופ רעריא םעטיר רעתמא רעד .רעדיל־רעדניק עריא ןופ ןעגגורזחרעביא
 ןרעיוא יד ראפ ׳קיזומ־רעדניק זיא קיזומ יד רעבא ׳סעומש רעקידתומימת — זיא
 ןעװ רעדיל עכלעזא רעבא .ןעהעש־טכאנ ןוא ־גאט טימ ליפש ןיא ׳רעדניק ןופ
 יד טשיװעגפא ײז ןיא טרעװ׳ם לײװ ׳ןעגנופאש עטקעפרעפ ײז ןענעז ןטארעג ײז
 ײװצ יװ ׳ןײש טציא ןענעז רימ״ — זיא דיל אזא .-דניק ןוא טלא ןשיװצ ץענערג
 ׳רעדיל עקידנגיװ־שילאקיזומ עכלעזא ערעדנא קילדנעצ א ןוא — ״ןביוט עארג

 — ״ףור א טיג טכאג יד״ יװ

 ׳ןטעלג יד ןופ פא ךיז טור לעפ ןײז
 .קעל ןשיטניה םעד ןופ גנוצ ןײז

 ןטעב ןיא ןפאלש רעבעגטיורב ענײז
 •קע ןײז ןופ ור יד ךעלטעג זיא׳ס ןוא

 ראפ וױטקעידא ןטםכעה םעד טימ הרוש עטצעל יד אד זיא שאררעביא רעד
 ־עגפא ןרעװ תונמחר ןשידײ ןופ דנאל ריא ןיא רעבא ן ור ןיא ׳קע ןשיטניה םעד
 רעמ טימ טגײנעג זיא עידאק ןוא היח ןוא שטנעמ ןשיװצ ןצענערג יד טשיװ
 ןפאלש ןײלא ןוא רעבעגטיורב וצ ןעמוקנא ןזומ סאװ ׳ןשינעפעשאב יד וצ םימחר
 ־ײהעג זיא׳ם .םײח לעב רעצ ןופ רעכעה לפאטש א זיא םאד .ןטעב ןיא טשיג ײז
 ׳טנעמאמ א ןיא ןבירשעג עלא ןענעז רעדיל עטקעפרעפ עכלעזא .רעצ רעטקיל
 ךיז טגאלקאב לאמ א .טײקראלק רעד ןיא טריזילאבמיםראפ ךײלג טרעװ סאװ
 ןיא ןפאש רעדיל עריא סאװ ׳למוט םעד ףיוא — טבער טימ ןוא — ןײלא עידאק

 — טײקטמארגעצ רעײז

 טלמורעג ׳טלבױעג תורוש ןבאה
 ׳ןעמאטש עקיגײװצ ףיוא לגײפ יװ

 טלמוטעצ רעײז רעװ ךיא ןוא
 .ןעמארג ןופ םולפנא ןיא

 ־תודיחי ןופ ראנ ׳ראכ ןופ טשינ ןענעז רעדיל־ןברוח סיקסװאדאלאמ עידאק
 — בוטש רעשידײ רעד ןופ רעדא ׳רעיורט ןקיד

 הינםכא־ךשוח א זיא בוטש רעזדנוא
 .םילבא ןוא םישודק ראפ
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 ןופ ןפאשעג דליב א ןוא ׳דיל ײנ א ריז טמוקאב ׳רעטרעװ טראפ יז ןעװ
 עטסטנאסערעטניא יד ןופ םנײא .הינםכא ןוא דשוח — ןפירגאב עטושפ עכלעזא
 זדנוא טאה ,טײצ רעזדנוא ףיוא טדנעװעגנא ,טלאטשעג־הנױ םעד טימ ׳רעדיל
 גנוצ ןיא הנױ םיוא־טירב דיל םעד ןיא .״הנױ״ — דיל ריא טימ ןבעגעג עידאק
 םיא טבלאז״ ןוא ״םיא טנכײצ״ טאג רעבא ,ףיולטנא ןײז ןיא ,ךארפש רעדנא ןא
 ןופ חילש רענעגנװוצעג רעד ךיוא רע טרעװ בלאזעג םעד טימ ןוא ,״תונואג טימ
 ןטרילימיםא םוצ טגײנעג טוג ךעלגעט־גאט יוזא טשינ זיא עידאק .טראװ סטאג
 טימ ,טבלאזעג ןוא טנכײצעג — רעדורב ריא רע טרעװ דיל ריא ןיא רעבא ,דײ

 .טלעװ רעד ראפ תונואג

 רעד״ — עמעאפ יד טײטש ״םיובנראד ןופ טכיל״ ךוב ןופ רעטנעצ ןיא
 קיצכעז א טמענראפ ךעלטיפאק ףלע ןיא עמעאפ יד .״ןושאר ןופ רעקאהנײטש
 סאװ ,ו״ל״ עטשרע יד וצ ,ץולח םוצ גנאזעג א זיא םאװ ,קרעװ םעד ןיא .ןטי־ז
 םעידאק קורדסיוא ןטםנעש םוצ ןעמוק ,״טלעטשראפ םרעקאהנײטש ראפ ךיז ןבאה
 ־םיוא קרעװ שיטעאפ א זיא׳ס .רעכיב עקידרעירפ עלא ןופ תולעמ עטלמאזעגנא
 ,ןליטס ןוא תואחםונ עשידײ טימ ,שידײ ןטםפיט ןיא ןוא ןטםנעש ןיא טםעומשעג
 םוצ ןוא ןפעשוצנא ףיוא תורוש ךס א טימ ,טרא ןקיטכיר ןפיוא ןענעז םאװ
 רעד .עזארפ רעוױטאראג םעידאק ןופ הלעמ רעטםערג רעד טימ ןוא ׳ןריטיצ
 געװ רעײז ךיז ןעײג חוכיװ ןוא םעומש רעד ןוא געװ ןײז ךיז טײג השעמה רופיס
 ךם א ראג ןפעשנא אד ןעק ןעמ ,טגאזעג רעירפ יװ .טרא ןפיוא זיא ץלא ןוא
 ןוא ץנאג — זיא ןעמאזוצ ץלא ןוא רעצכעגאז עגולק ןוא רעדליב ןוא םיקוםפ

 .קיטראפ

 ,רעםאװ־ףיוט ןא ,אזא דמש א אד זיא׳ס
 .םימלצ ןא

 ,טראװ םטאג טדמש ןעמ

 .ןמא ךאנ ײברעד טגאז ןעמ

 םעטיר רעד ךיוא ;עמעאפ רעד ןיא ןאראפ זיא ןחדב ןופ גניזאב רעד וליפא
 ־עאפ יד וליפא ,ןליטם עשידײ טםעומש ןעמ זא — וױרב ןשירענרעל־שידײ ןופ

 — השרד רעשידיגמ רעשידײ א ןופ עיצאזיליטס עשיט

 ,ןדישראפ ןענעז ,יבר ,םלוע יכרד יד
 .רועיש א ןא זיא שינעשזדנאלב יד

 ןדע־ןג םוצ ךײלג ןגאװטײר ףיוא טײר רענײא
 םופוצ טײג רענײא ןוא
 .רעירפ ןא טמוק ןוא
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 ״ןעניז ןפיוא״ יװ ,ןעמארג עשידײ ענײש ךם א ןאראפ ןענעז עמעאפ רעד ןיא
 — בורל ןפראװעצ ןאראפ ןענעז ךעלטרעװ ןוא ׳ךעניג םטוג םיא ליװ ןוא״ — טימ

 .״היאר ערעטײװ א טאה ןוא רעםעב סײװ ןוא רעמ סײװ ,רעגילק זיא םולח רעד״

 םאד זיא ,בײלקפא ןרעװש א ךאנ ,ןעלטיפאק עלא ןופ לטיפאק עטםנעש סאד
 ,עלעזײא ןפיוא עסענאראב רעד טימ ,לטיפאק םאד טא /ךאראב רעד״ — לטיפאק

 ־לארשי־ץרא ןשיטעאפ םוצ ןעקנאשעג עטסעב יד ןופ םנײא ראפ עמעאפ יד טכאמ
 .װיכרא

 ,טלײצרעד ׳ךוב טסײנ סיקםװאדאלאמ עידאק ,״םױבנראד ןופ טכיל םאד״

 סוצ טנעאנ וצ טײג ןעמ זא .טגײװש — ןוא טלטרעװכײלג ,טסעומש ,טגניז ,טגאז
 — גאז ןטושפ אזא ןעמ טרעה ,םיובנראד

 קינײװ זיא׳ס ,לכורב ,וטסנײמ יצ
 ■> דײ א ןײז םיחצור ןופ טלעװ ןיא

26.2.65 
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 ןראק לחר

 טקידנע ןוא דיל ןגעװ דיל א טימ ןא ךיז טבײה רעדיל ךוב ײנ סנראק לחר
 יד זא ,טריפש םאװ ,טעאפ א סיוכרוד זיא יז .דיל — טראװ ןקיצנײא ןטימ ךיז
 ײטיגראפ עקיצנײא יד ןוא טםײרט עטםגעש יד ,ןבעל ריא ןיא הכרב עטסערג
 ןופ ןגעװ ףיוא ןטלאהראפ יז ןוא ןעמוקעגנגעקטנא ריא זיא םאװ ,ץלא ראפ גנוק
 טײז רענעי ןופ״ — טםײה ךוב ײנ םנראק לחר .דיל ריא זיא ,קילגמוא ןוא קערש
 ענעי א ךיוא טאה סאװ ,םוטנגײא קיטש טבראעג א דיל ריא זיא ריא ײב ;״דיל
 זיא טייז ענעי זא ,טםייװ יז ןוא דיל ןופ טײז ר ע ד ףיוא יז טייטש רעטציא .טייז
 יז .טײצ־טלעװ ןיא ראנ ,טײצ רענעגײא ריא ןיא ראנ טשינ ,טינשפא ןא ןעװעג
 ענעסירעגרעביא יד ןענאמפיוא ןוא טײז רענעי טימ ךיז ןעגניזוצכרוד ךיז טימאב

 .ןעגנאזעג
 טכעלטנפעראפ ןעװעג ןיוש ןענעז סאװ ,רעדיל עכעלטע ןאראפ ןענעז ךוב ןיא
 ןיא טנכײצעגםיוא ןײרא ךיז ןסאפ ײז רעבא ,רעכיב־רעדיל עקידרעירפ עריא ןיא
 רעגײטש א .דיל ריא ןופ טײז רענעי ךאנ עיגלאטסאנ יד ׳ךוב םעײנ ןופ טימעג

 — ״ןעמאמ ןײמ״ — דיל ןיא תורוש עכלעזא

 •קילג םעד וצ םעזײר עלא ןופ זא ,ןיוש םײװ ךיא
 ,רערט־רעדניק רעטשרע וצ קירוצ ןרעקמוא ךיז ןעמ ףראד
 ,תוברוח ןשיװצ ,ץעגרע טראד ,לעװש רענעגײא ןא וצ יװ

 .רעמ רענײק ןיוש טראװ׳ם ןעװ ,ײרטעג ץלא ךאנ טראװ סאװ

 ןראק לחר רעבא היל טײז רענעי ףיוא ךיז טניפעג רערט־רעדניק עטשרע יד
 ־ראפמוא ןענעז םאװ הײר ערעײט טימ ,ןעגנוגאמרעד עקיזאד יד קירוצ טפור
 ענעגײא עריא לײװ ,ןקעמסיוא טשינ דײר עריא ןעק רענײק .תוליפת יװ ךעלטײב
 םאװ ,טײקמורפ א טגאמראפ ןושל קיגנאזעג ריא ;עקידרוביצ ןענעז רעטרעװ

 .ןמא ןגאז ףוס םוצ ןוא זײװתורוש ןגאזוצכאנ ריא קשח םעד םיורא טפור
 סאוו היל א טימ ךוב ריא ןא טבײה ןוא קראטש ראג טריקיזיר ןראק לחר
 •ךוב א ןקידנעראפ ןביוהרעד יוזא ןענעק וצ ןשטנװועג ךיז ןטלאװ ןטעאפ ךס א
 רעדעי טימ ןסאגעגנעמאזוצ יוזא ךיז טאה טראװ ןופ קיזומ יד װו דיל א זיא׳ם
 היל־רעדניק א םע זיא ליװ ןעמ ביוא .קיגאמ טרעװ ץלא זא ,הרוש רעטקגעבראפ
 ־רעװ עלא ןעװ ,ײז וצ ךיז טבײרשרעד ןעמ םאװ ,רעדיל־רעדניק ענעי ןופ רעבא
 ןביג ,םיא קידנגלאפ רעבא ,תוחילש ןײז ןעוט ןוא טעאפ םעד ןיוש ןגלאפ רעט
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 סעמעט עטײרג ףיוא

 ןוא ןעמענרעביא טשינ ךיז לאז טעאפ רעד ידכ ,הרוש רעדעי ךאנ רעטיצ א ײז
 ־וצטסבלעז א טימ ץנערק־רעבראל יד ףיוא ןפאלשנײא טשינ ףראד עמ זא ,ןםיװ
 ־עאפ עײנ טשרע טנפע דיל טכײרגרעד־ךיוה אזא ,טרעקראפ .ףאלש םענעדירפ
 ־רעדניק ןײק ןיא ״רעדיל־רעדניק״ עכלעזא טשינ טגיפעג ןעמ .ןגעװ עשיט

 .ןטעאפ עטםפײר יד ײב אקװד ראנ ,רעכיב
 םאװ היל־בײהנא אזא טימ טריקיזיר ןראק לחר טאה רשפא ראפרעד ןוא
 ןקידרעטײװ א ףיוא גנונעכײצגא ןא ןוא תוחוכ ענעגײא ןופ שינעטנעקרעד א זיא
 סאד .״דיל טײז רענעי ןופ״ ןפושיכסיורא טשינ ךיז טזאל עמאמ יד ןעװ ,גנאג
 יד טימ ןא ךיז טבײה ךוב םוצ ןעמאנ םעד עקאט טקנעש םאװ ,דיל עטשרע

 :תורוש ריפ עקיזאד

 ,ןאראפ דאס א זיא דיל טײז רענעי ןופ
 — ךאד מענעיורטש א טימ זיוה א דאם ןיא ןוא

 ,םיוא ךיז ןגײװש ןוא סענםאם ײרד ןעײטש סע
 •ךאײ רעקידנעטש ףיוא םירמוש ײרד

 ןזאלרעביא ראנ ,ןצנאג ןיא ןריטיצ טשינ ךיא לעװ דיל עקיזאד סאד דארג
 ןוא ךוב סאד טנפע םאװ ,גנאזעג מוצ גנאלקכאנ ןטקנעבראפ ןטימ רענעײל םעד
 .תורוש עטשרע יד ןופ אכע ןוא טימעג םעד טימ רעדיל ערעדנא עלא טכיוהאב
 ,טײקליטש ןופ ןענופשעג ןענעז רעדיל עריא עלא ,טײקליטש ביל טאה ןראק לחר
 — ןקירדםיוא יוזא ךיז ןעק׳מ ביוא — ןוא ״טײקליטש״ ןוא ״ליטש״ רעטרעװ יד
 עריא ןופ ךם א ראג ןיא רעביא ךיז ןרזח טײקליטש ןופ טעטילאנאט יד וליפא
 ךיז טוג זיא׳ס ןוא ,ןירעטכיד יד ךיז טדערעצ טײקליטש רעד ןיא טשרע .רעדיל
 טשינ ךיז ײז ןגײל ,ןײז טשינ ולאז ײז רעװש יװ סאװ ,דײר עריא ןיא ןרעהוצנײא
 םאװ ,ןטעאפ עקידגטײדאב ענעי וצ טרעהעג ןראק לחר .טימעג ןפיוא רעװש
 ,רעדליפעג א טימ ,ןײרא םינפ ןיא רענעײל םעד רעדיל ערעײז טשינ ןרעדײלש
 ךאד ןוא ׳דופ א טגעװ הרוש עדעי סאװ ׳טעאפ רעקיזיר א ןבירשעג טאה ײז זא

 .(םארג םוצ) טנאה ןײא טימ ןביוהעגפיוא טנאגיג־טעאפ רעד ײז טאה
 לוק ריא ןוא תװינע רענעטלעז א טימ רעדיל עריא ןיא טםעומש ןראק לחר
 רשוכה תעש םעד ןיא ,טייקליטש רעד ןיא ןיירא טגניז ,טגניז ראנ ,טשינ טצלירג

 .מײקידנעמענראפ רעטײרג ןופ

 ׳עמאמ ןײמ ,רענעדײשאב ןוא רעגילק טציא ןיב׳כ ןוא
 ׳ןעמונעגנײרא ךיז ןיא טסבראה ןצנאג םעד טלאװ׳כ ךײלג

 געט עדימ ענײמ ןופ לאפ־רעטעלב םעד ךרוד ןוא
 .ןעמוק ךאנ רימ וצ ףראד םאװ ,דײל ןיא טכראהעגנײא ךיז
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 ןײמשטאלג בקעי

 — יוזא יז טםעומש /ךעמאמ רעד״ ,דיל ןקיבלעז ןיא ,רעטייװ ןוא

 ׳רופש עליטש א זיולב זיא טראװ סאד זא ,ןיוש םיױו ךיא
 ןײא ךיז ןרעדא סאװ ,ןתועט ךאנ רופש יד

 ,גוױז א טראװ ןײמ זיא׳ס ןוא — ןײז םענופ דרעיור ןיא
 •ןײש רעטםדנימ רעד טימ ךימ טדניבראפ םאװ גוױז רעד

 דרעיור ןיא ןייא ךיז ןרעדא םאװ״ ןתועט ןופ דליב עלעוטקעלעטניא סאד
 .רעטכיד ליפ וצ ײב סיורא טשינ ךיז טםײר סאװ ,סניוזא םעפע זיא ,ךייז םעגופ
 ןופ גנאזעג סאד רעביל ןוא רעטנענ טרעװ ,גאז ןקידנעמענמורא אזא ךרוד אקװד
 רעדליב עריא ןוא גנאזעג ריא ךיוא זא ,טריפשרעד ןעמ לײװ ,ןירעטכיד רעד
 א ןופ טשינ ,המכח רעקיצראה ןופ ןעמאטש ןוא לאםרעוױנוא ןוא גולק ןעגעז
 םענײר א ןופ ראנ ,םזיריל םענעסאגעצ ,ןכײװ א ןופ רעדא טפאשגולק רעקידלזיפש

 .ןראװעג טרירטליפכרוד טוג זיא ץלא װו ,לאװק

 טרעשאב זיא ןעמאמ ריא זא ,ןירעטכיד יד טגניז דיל ןקיבלעז םעד ןיא
 רעטכאט יד רעבא /׳טיורב ךעלגעט יװ ,םײה יװ״ ןרעװ לאז טראװ סאד ןעװעג
 ׳טעאפ א ןופ טשיג זיא קיריל ריא .טראװ ןופ טײקיטיורב יד טנשריעג טראפ טאה
 זיא׳ם ראנ ,עלעגײפ א ןיא גאװ עקישײלפ עצנאג ןײז םעצולפ טלדנאװראפ סאװ

 .טיורב ךעלגעט ןופ קיריל עכעלשטנעמ
 ריא וצ טמוק ןענאװ ןופ ן טפאשגולק־דיל םנראק לחר ךיז טמענ ןענאוו ןופ
 סאװ ,רעיורט ןעמיטניא ןא טימ רעדיל עריא ןענײװכרוד ןענעק וצ טקאט רעד
 יז סאװ ,טפאשטנעק ריא ןופ טמוק סאד זןסיוטשפא טשינ ןוא ןעמענכרוד לאז
 ןענעז רעדיל עטשרע עריא •ןירעלטםניק־עזארפ ענײפ א יװ ןבראװרעד ךיז טאה
 רעוױטאראנ רעקיטנאק רעד .דיל ןיא — עזארפ עטלײצרעדרעביא ןעװעג ךאנ
 זיא רעבא רעטעפש .דיל ריא ןופ טפעװעגםיוא טאהעג טשינ ךיז טאה טנעמעלע
 ריא ןופ טײקשיפראד ןוא טײקיטעז רעד טימ ,קידנרעק ןוא לופ ןראוועג דיל ריא
 ־עאפ ןיא ןראװעג טלדנאװראפ זיא טײקשירעלײצרעד עטקעריד יד רעבא .עזארפ
 םאד ןרעטײל ןפלאהעג ךם א ןגעװטםעד ןופ ריא טאה טםנוק־לײצרעד ריא .עיז
 ,סעומש ןשיטעאפ םעד ראפ טקאט ןטוג םעד ןעניפעג ןוא גנאזעג ריא ןופ טימעג
 עטוג טימ טצריװעגכרוד דימה ןענעז תורוש עריא .ןעמענפיוא ןזאל ךיז לאז סאװ
 טנעייל רע זא ,ליפעג סאד רענעײל םעד ןביג סאװ ,ןעגנוקרעמאב ״עשיאזארפ״
 םיוא ייז ןופ טירב ןוא תורוש עריא ףיוא רדםכ טשינ טציז סאװ ,ןירעטכיד א
 םאװ ,דײר עכעלשטנעמ טימ ,טײצ רעזדנוא ןופ רעדיל טדער יז ראנ ,רעדיל
 ךאנ ,סעומש רעטוג ,לכ־םדוק ,ןענעז ײז לײװ ,תורוש עריא עלא וצ יורטוצ ןקעװ

 .ןעגניז ןביוהעגנא טאה יז ןעװ ךיז טפאכ ןעמ רעדײא
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 רענעראװעג־טשיג א סעמאמ ריא ןופ ןראק לחר טגניז ״תורוד״ דיל א ןיא
 — גאז ןקידמעצולפ א טימ קירוצ רעמ ךאנ ןאפש א טיג ןוא עביל

 — ןעבאב א ןופ ןבעל םאד ןײטשראפ טנײה ןעק רעװ — עבאב ןײמ
 .ןפיל עיולב עלאמש ןזא טנעה עקידנרעטיצ זיולב קנעדעג׳כ

 לײװ ׳עבאב עשידײ עטלא ןײמ — ןײטש טפראהאב ,ךעלטנגײא ,טאה סע
 קוליח רעסיורג ןײק אטשינ טעמכ שירעוטנא ןוא שיטעמסאק זיא ןטייצ עקיטנײה
 רעשידײ רעשימײה רעטלא רעד ךײש םאװ רעבא ,לקינײא ןוא ןעבאב רעד ןשיװצ
 רענײק ,עבאב יד ןענאטשראפ טשינ טאה רענײק זא ,ףורסיוא רעד זיא ,עבאב
 סאװ ,גאז רעקיניזפיט א ,ןראי עגנױ ענעגײא עריא טימ ןדנובראפ טשינ ךיז טאה

 .ןראק לחר ןירעלטסניק־עזארפ רעד ןופ רעכיג טמאטש
 ראפ גנומיטש יד טיג רעדיל־עמאמ יד טימ גנולייטפא ערענעלק עטשרע יד
 ־עזעגנא לופ זיא םאװ ,ןירעטכיד עשידײ־ףיט א זיא ןראק לחר .ךוב ןצנאג םעד
 א ךאנ ראפרעד ןגאמראפ רעדיל עשידײ־ףיט עריא .רוטלוק־טלעװ טימ טקיט
 ראנ ,שידײ קידהרירב־ןיא טשינ ןענעז ײז לײװ ,טײקידװעגײצרעביא ערעסערג

 :דײרפ רעטלײװרעדםיוא־ךעלרעניא ןא ךותמ שידײ

 ,ךיור ןוא ןעמאלפ ךרוד רימ טדמערפראפ טײהדניק ןײמ טםאה
 — ןראי ענעטינשראפ ךאנ העבש טציז גנונאמרעד יד

 ׳ןגײא רימ זיא דיל םאד ראנ ,טראװ סאד ראנ
 ,המיתח ענעדליג א יװ ,המיתח א יװ זיא׳ם ןוא

 .ןגײװש ןכעלרעה ןוא ןםיורג ןײד ףיוא

 ־כיד רעד רימ ןעעז אד .ןורכז ןיא ןײא ךיז ןצירק םאװ ,תורוש ןענעז סאד
 ןוא ,ראפשפא ןקיצנײא םוצ יװ דיל םוצ ןעמוקקירוצ לאמאכאנ־ןוא־רעבא סנירעט
 ןכעלרעה״ םעד ראפ ,גנוקיטיגראפ עכעלבעגראפ־קירעיורט א זיא לאניפ רעד

 •ןראװעג טרעפטנעעג טשינ ןענעז םאװ ,תוליפת עלא ףיוא ״ןגייװש
 — ןא טפור ןירעטכיד יד םאװ ,גנולײטפא רעטײװצ רעד ןופ ןענעז תורוש יד
 סאװ ,רעדיל ךם א ןאראפ ןענעז עירעם רעקיזאד רעד ןיא .״ןפאלש םיכאלמ ןעװ״
 לחר ןיא ןאראפ זיא ןגיוא יד טשינ טםײר םאװ ,אזא ,טייקנייש עליטש לפיוו ןתיװ
 טײקכעלדליב עכעלבײװ עטכארטעגסיוא־טשינ ,עכעלרע לפיװ ןוא ,גנאזעג םנראק

 — תורוש עריא ןיא ץיא־טמולח יז

 ענײמ ןעלםקא יד טקעדראפ ךיא באה
 •רעיורט ןײד ןופ לאש רעד טימ
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 ןייטשטאלג בקעי

 .ןגיוצראפ רעגגע ךאנ ץעמע טאה טכאנ ןופ ןענידראג יד
 .ןרעטש ןופ םעקליפשרעטיצ טימ טפעהעגפיונוצ ייז ןוא

 ןכעלשטנעמ ןופ ןוא ןדער ןכעלשטנעמ ןופ דימת טמוק גנאזעג םנראק לחר
 טדער םדא־ןב ןײק ,ךעלשטנעממוא זיא םאװ עיזעאפ עםיורג א ןאראפ .ןושל
 רעמ ךיז טריר רענײק ןוא שיםאלק רעכיג םאװ םע טרעװ ׳עיזעאפ אזא טשינ
 .םעומש ןכעלשטנעמ ןופ ןעמאטש רעדיל םנראק לחר רעבא .וצרעד וצ טשינ
 טימ טכאנ־חםפ״ יד ,שיט־עיצארעפא ןופ רעדיל יד ,רעדיל־לאטיפש עריא
 ,טעאפ ןופ םעקאטא ןײק טשיג ןענעז ײז ליױו ׳ראפרעד םיורג ןעגעז ״םעילוק

 .סאטאפ טימ הרוש עדעי טעמתח םאװ
 ־טיוט רימ ןעניפעג ךגעקטנא ןײלא ךיז״ — עירעס רעטירד רעד ןיא
 ןטלאװ ײז יװ ,םעומש רעגולק רעקידהיחמ א יװ ךיוא ךיז ןענעײל סאװ ,רעדיל

 — דנײרפ עקידנעטשראפ טימ םעומש ןיא ןראװעג ןעגנוזעגםיוא

 דנאר עמאס םײב ךימ ןלאפאב לאז׳ם טשינ זאלרעד
 — העש א ,גאט א ךאנ ןבעל וצ טײקענדעשז יד

 פאק ןצלאטש ןוא ענעפא ןגיוא טימ דאנג יד רימ ביג
 .ור רעטצעל ןײמ וצ ןבײהוצפיוא ךיז

 טנאגעלע ראנ ,גולק ראנ טשינ זיא ,ור רעטצעל רעד וצ ןבײהוצפיוא ךיז
 יד ןופ סנײא •ײגקעװא ןקיבײא םענעקארשרעדמוא ,ןװיטקא ןא ןגעװ טםעומשעג
 ריפ עטשרע יד ןיא ןיוש װו /׳טראד טא״ זיא גנולײטפא רעד ןיא רעדיל עטםנעש
 .טײקליטש יד — דיל םנראק לחר ןופ תישארב רעד קורדםיוא םוצ טמוק תורוש

 ,ןגאלשעג ןעלצראװ טאה טײקליטש יד װו טראד טא
 ,טילגעצ קידװעמעש תישארב רעד ץלא ךאנ זיא

 רעטעלב ןופ ןרעיוא יד ןיא ןײרא טרעביפ רע תעב
 .דיל ןקיבײא ןופ רעטרעװ עקידנפםאנק יד

 יד ,רעדיל־רוטאנ ענײש טימ לופ זיא ״לגײפ ןוא רעמײב טימ״ עירעם יד
 ־בראה״ ,״גרעב רעדאנאק״ ןוא ״רעמוז רענאידניא״ ןענעז ײז ןופ עטםנטארעג

 ״םאגגימאלפ״ ,״ןיױודליװ״ ,״דלאװ ןטײנשראפ ןיא טכאנראפ״ ,״םעדעפ עקיטס
 .״םעװעמ״ ןוא

 ןקידנריזיערבעה םנראק לחר ןגעװ ןבײרש רעדנוזאב טלאװעג ךיז טלאװ׳ס
 סע״ — טיבעג םעד ףיוא ןטנעמירעפםקע ענעבעגעגנײא עריא ןגעװ ,שידײ

 ,״רעטעלב עטענאיװראפ טימ ךיז טנװשחעג טםלאװ וד יװ״ ׳״ךאנ טמורד
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 םעמעט עטיירג ףיוא

 ,ןעמארג לײט ןגעװ ךיוא ןוא ,ערעדנא ןוא ״טפושיכטנא״ ,״טהםיפתעגנײא״
 רעװש זיא לקיטרא םעד ןופ ןעמאר יד ןיא רעבא ,עליטאלפ ןוא עליטש — יװ

 ןבאה סאװ ,רעדיל סנראק לחר ןופ ןעלטימ עשינכעט־ןײר יד ןעמענוצמורא
 •ײב ײז טמוק ןירעטכיד יד ןוא ,ןעגנולכױרטש ענעגײא ערעײז

 ןופ יװ״ — טםײה םאװ ,גנולײטפא רעטצעל ריא טימ ןקידנעראפ לעװ׳כ
 ןרעגנעל א ןופ ןעגנונעכײצראפ עשיטעאפ עריא רימ ןעניפעג אד •״סיורא ך״נה

 טײקכעלדליב יד •תפצ ןגעװ רעדיל יד ןענעז קיטכערפ •לארשי תנידמ ןיא ךוזאב
 ,רעדיל עכלעזא טשינ רעבא ,עשיכ״נת — א ראנ ,עטריזילביב ןייק טשינ זיא
 ןענעז ײז •דנאל ןיא טמוק ןעמ רעדײא ,קינײװגםיוא ןופ ןבײרש ןעק׳מ םאװ
 ־קידנריר םאד •טײקנעעזעג רעקיטשראקא ןא טימ יא ,עיזיװ טימ יא טפאזעגכרוד
 ןיא ךיז ןעײגראפ ןוא סענערים יד ןגאלק סע ןעװ״ ,״ןםינ ז״כ״ — זיא דיל עטם

 םאד רעטיצ א טימ ןעמענראפ רימ •״םישודק ערעזדנוא ןופ טיוט םעד ףיוא ןענײװ
 ןופ לטירד א ןופ גנוקיליטראפ יד טנײװאב סאװ ,דנאל שידײ א ןופ דליב עצנאג
 םאװ ,ןפארטם םקעז עטראפשעגנײא ןיא טרעמאלקראפ זיאים ןוא קלאפ ןשידײ

 — עזאלרבק יד ןופ היװל רעד טימ ךיז ןקידנע

 ׳ןטילב עםײװ־ךעלזאר יד רעמײב יד ןבאה טנפעעצ
 ,ןגעװ עםײה יד ײז וצ ןאטעג קערטש א ךיז ןבאה םע

 ,ןעלמעק יװ ןאטעג ינק א גרעב עלא ןבאה׳ס ןוא
 •ןגעקטנא טלעטשעגסיוא ןוא טציפשעגנא םעבראה יד

 תרבועמ ןוא לופ ןראװעג זיא טײקליטש יד
 טנאפשעגםיוא ךיז טאה םע ,ךיז טבאד׳ס ןוא — טיוט טימ

 ,רעטנוא הטימ יד טראפש׳ם ןוא ,סיורג למיה רעד יװ ״דטימ א
 .טנאה םלוכיבכ ןטפול רעד ןיא יז טלאה

 ןופ םיורא טײרש םע לײװ ,רעטש א לסיב א רימ זיא תרבועמ טראװ םאד
 ךאנ טאה רענײק ןוא זעידנארג זיא דליב־היװל עצגאג סאד רעבא •טײקליטש רעד
 רעד יװ ,לארשי תנידמ ןיא ןםינ ז״כ םעד טכאמעג ךעלדנעטשראפ טשינ יוזא

 •דיל שידײ ריא טימ ,ןראק לחר ,לייװ א ףיוא טסאג

27.5.62 
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 יקםנירפעװ לעשאר

 ןופ ןענימרעט ןיא ןירעטכיד א ןגעװ ןדער וצ טנאגעלע טשינ רשפא זיא׳ם
 יקםנירפעװ לעשאר זא ,ןלעטשוצראפ קיטכיװ זיא׳ס רעבא ׳ןראי ענעפאלעגפא
 זיא׳ס ןעװ ,טלאמעד ןופ ךאנ סנירעטכיד עטםעב ערעזדנוא ןשיװצ ךיז טלײצ
 ןיא ןעשעג זיא םאד ןוא ,״לגילפ ןופ ףור״ — רעדיל ךוב טשרע ריא ןענישרעד
 לעשאר טאה דיל טשרע ריא .קירוצ ראי קיצרעפ טימ טעמכ טסײה׳ס ,1926
 ןיא ,ץרפ •ל .י גאלראפ ןיא זיא רעטציא .1918 ןיא טכעלטנפעראפ יקםנירפעװ
 יד״ — ןעמאנ ןשירעלאמ םעד טימ רעדיל ךוב טיױוצ ריא ןענישרעד ,לארשי
 זיא גנולמאז יד״ זא ,טנבײצראפ לטעלב ןטצעל ןפיוא ןעניפעג רימ ןוא ״ערטילאפ

 .״1963—1919 חאי יד ןיא ענעבירשעג ,רעדיל ןופ בײלקפא ןא
 ריא ןופ רעדיל לאצ א ןםאלשעגנײא ראפרעד ןענעז ךוב םעײנ םעד ןיא
 טנעקרעד ,טריטאד טשינ ןענעז רעדיל יד שטאכ .״לגילפ ןופ ףור״ ךוב ךעלטנגױ
 ותעשב טאה סאװ ,״רעדילג עקנאלש ענײמ ןופ״ זיא דיל אזא .ןורכז ןופ ײז ןעמ
 ־רעביא זדנוא טאה יקםנירפעװ לעשאר ןירעטכיד יד לײװ ,קורדנײא ןא טכאמעג

 — דיל ןופ בײהנא עמאם םײב ךײלג ,תורוש עטכירעגמוא טימ טשאר

 ,ענעריובעג טשינ רעדניק ןענײװ רעדילג עקנאלש ענײמ ןופ
 ןעזרעד טלעװ עסײװ יד בייל ןײמ ךרוד ןליװ םאװ

 ןוז רעד רעטנוא ןעילבפיוא ןוא
 ,עטלזיורקעג ךעלפעק טימ

 ,עטרעדנוװראפ־טײרב ךעלגײא
 ,יולב ןוא עקניצראװש

 ךעלעמיטש עראלק ענעי ךיא ןײגראפ ךיז ןיא ףיט ראנ
 ןעמיטש טנזיוט טימ

 ,גנארד ןשירעביפ א ןופ
 ,קיבײא ׳קיבײא ןבײלב וצ

 ׳קיגיוב־שלדײמ יוזא
 זירפאק ,גנוװש ראפ ײרפ

 .טנעה עקידנביל ענײד ראפ ןוא

 ־עג באה׳כ םאװ ,זרעפ ןטשרע ןופ רעבא ,זרעפ א ךאנ טגאמראפ דיל סאד
 א טכאמעג טאה דיל עקיצראהנפא םאד סאװ ראפ ׳ןעז ךײלג ןעמ ןעק טכארב
 ץונאב׳כ .ןראװעג ״טריזילאנאיצאנ״ ךײלג טײצ רענעי ןיא זיא דיל אזא .םשור
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 דיל סאיד שטאב זא ׳ןגאז וצ ןײמ׳כ .ןיז ןשינאריא ןיא טשינ הלילח קורדםיוא םעד
 טימ״ ןקיצנײא ןא וצ טדנעװעג זיא ןוא ךעלנעזרעפ ןוא שיריל גנערטש יוזא זיא
 ןשיטעאפ ןופ רעטכעוו עטמיטשאב־טםבלעז יד הימ ןבאה ,״טנעה עקידנביל
 ןבאה רימ זא ,זײװאב א ראפ טכאמעג םע ןוא דיל אזא ןעמונעג ךײלג ,ןטראג
 רעייז רעבא ,ליטש רעײ; זדנוא טלײצרעד םאװ ,יורפ א ןופ רעדיל ךיוא ןיוש
 דיל םאד טאה ןעמ .ךיז ןיא רעטומ־לדײמ םעד טימ ףמאק ריא ןגעװ ,טגעװרעד
 ־נחאבירעבא רענײלק א ןרפ גגוריזילאטםירקםיוא רעד וצ באגוצ א ראפ ןטלאהעג
 ־אװצ״ ןשיטעאפ ןופ ליפעג םאד זדנוא ןביג םאװ ,סנירעטכיד ןופ עירעלאג רעט
 יד ןופ ,ךיז ןופ סיורא ןרעבעג םנירעטכיד װו ,םאנראפ ןשידײ א ףיוא ״בעלנעמ
 וליפא ןוא רעמעראװ רעד קיטנאק זיא ײז ףיוא םאװ ,תורוש — רעדילג ענעגײא

 .יורפ א ןופ םעטא רעםײה
 קידנענאמרעד ןוא דיל אזא קידנענעקרעד זא ,ןגאז ןעמ ןעק ,ליװ ןעמ ביוא
 ־עג שיגלאטסאנ א םורא טפאכ ,ןענישרעד ,יא דיל אזא ןעװ ,ןטײצ ענעי ןיא ךיז
 ־עטכיד ןוא רעטכיד עשידײ ןעװ ,ןראי ענעי וצ ןריפוצקירוצ לולע זיא םאװ ,ליפ
 ןוא ןטםעמראפ ךם א טימ ,ןוז רעקידנעײגפיוא ןא ןגעקטנא ןעגנאגעג ןענעז סניר
 זיא ןעמאזוצ ןוא טײקכעלנעזרעפ עטמיטשאב א ןעװעג זיא רעדעי .ןעגנונעפאה
 טקוקעג טשינ םאװ ,עיזעאפ רעשידײ רעד ןופ ןטראג ןטפושיכראפ ןיא ןעװעג ןעמ
 ,ןעײרעגירק ,הרוש ןוא טראװ ןגעװ ןעײרעגירק ערעטיב ןוא עפראש עלא ףיוא
 טקרעמאבמוא זײװכעלםיב ןענעז םאװ ןוא עכעלרע ןעװעג ךות ןיא ןענעז םאװ
 ,ץלאטש ןעװעג טראפ ןעמ זיא — עכעלנע רעפ ןראװעג ןוא ״עיציבמא״ ןיא ןײרא

 .ןטעאפ עשידײ ןופ למעזעג ןקיבראפ םעד טימ ריצאפש ןיא
 סאד זא ,טקיטעטשאב יאדוזא ןבאה סנירעטביד עכעלטע עטלײצעג יד
 עשידײ ןופ ״ודגנכ רזע״ םעד ןגארקעגוצ ןבאה רימ לײװ ,טקיטסעפאב זיא למעזעג
 זדנוא וצ רעד .זדנוא וצ — ןעגנוזעג ראלק ןעמיטש עגנױ טימ ןבאה םאװ ,ןעיורפ
 ןובשח ןפיוא ןעמונעג םע ןבאה רימ ראנ ,רעכעלנעזרעפ ןײק ןעװעג טשינ זיא
 — יקםנירפעװ לעשאר ,ןיקפארד עיליצ ,ןילאגראמ אנא .עיזעאפ רעשידײ רעד ןופ
 רעשידײ רעד ןיא טלעפעג טלאמעד ןבאה םאװ ,רעדיל ןבירשעג ןבאה עלא ײז
 ,ןפיר ערעזדנוא ןופ ןענעז רעדיל יד ;א ,טנײמעג רימ ןבאה בײהנא ןיא .עיזעאפ
 םאװ ,ןרוגיפ עשיטעאפ ערעדנוזאב יד ןעמונעגפיוא רימ ןבאה רעטעפש רעבא
 ־אקירעמא ןופ זיולב אד דער׳כ .טכעלשעג — ןבעגעג עיזעאפ רעשידײ רעד ןבאה
 רעד ןעגנאגעגפיוא זיא׳ם ןעװ ,ןראי עטשרע ענעי ןופ ךיוא ןוא םנירעטכיד רענ

 .עיזעאפ רענאקירעמא רעד ןיא דיל־ןעיורפ ןשידײ ןופ טאמארא
 לײט א ןעװעג טלאמעד זיא ״רעדילג עקנאלש ענײמ ןופ״ דיל עקיזאד םאד
 ־רעד וצ רעװש טשינ דיל אזא זיא ראפרעד .ןגיז עקידנגײצרעביא ערעזדנוא ןופ
 ןופ עיגאלאטנא ןימ א זיא םאװ ,יקסנירפעװ לעשאר ןופ ךוב םעײנ ןיא ןענעק
 טנפע םאװ ,רענעײל א ףיוא .1963—1919 ןראי יד ךרוד גנאג םענעגײא םעד

285 



 ןײטשטאלג בקעי

 טסעגראפ רע ןוא ,יקסנירפעװ לעשאר ןופ גגולמאז־רעדיל רעדא ,ךוב עײנ םאד
 גנאגפיוא םעד ןיא טליפשעג ןבאה סנירעטכיד עכלעזא סאװ ,עלאר רעד ןיא ךיז
 אטשינ .גנושאררעביא עסיורג א טראװ ,עקירעמא ןיא עיזעאפ רעשידײ רעד ןופ
 ׳טײצ רענעפאלעגפא רעטיב רעד ןופ גנונעכײצראפ עשיטעאפ ןײק ךוב ןצנאג ןיא
 ןופ קילגמוא סאד ,קילגמוא עשידיי םאד ,תומחלמ־טלעוו ייװצ ןײא טםילש םאװ

 .ןברוח ןטצעל ןופ ןעװעטאר ךיז ליװ יז לײװ ,ךיז טלפאצ סאװ ,טלעװ רעד
 םעד ףיוא ןעק ןעמ רעבא ,תױשק ךס א ןפורםיורא ןעק גנושאררעביא אזא
 טשינ ךיז טאה ןירעטכיד יד זא ,ןגאז ןעק׳מ .םיצורית עטוג ךס א ןעניפעג
 רעדיל עטלמאזעג עריא ןבעגעג ןטלאװ םאװ ,ןזרעפ יד ןבײרש וצ חוכב טליפעג
 עכעלנעזרעפ־םיטניא ןופ טשינ ןוא ןראי־טלעװ ״עטלמאזעג״ ןופ רעטקאראכ םעד
 טאה יקםנירפעװ לעשאר יװ ןירעטכיד אזא זא ,טשינ ןפוא םושב טנײמ׳ם .ןראי
 ענעגײא ןוא רעיורט םענעגײא םעד טלטרעצעג ןוא ךיז ןיא ןבארגעגנײא דימת ךיז

 ־נוא ןופ רעדיל־גאלק עלא טבעלעגטימ ןוא טנעײלעגטימ רעכיז טאה יז .דײרפ
 ןשיטעאפ םענעגײא ריא ןבעג טנעקעג טשינ זדגוא טאה יז רעבא ,טײצ רעזד

 .ןטימעגםיוא ךעלרע םע טאה יז ןוא טנעמאק
 ׳זװצע ןעמ טיג רעבײרש ןגנױ א זיולב זא ,ןראװעג טגאזעג גנאל ןיוש זיא׳ם

 תואװלה עכלעזא טימ ליװ ןעמ ןוא אטשינ םיא ןיא זיא׳ס םאװ ,סיוא טכוז ןעמ
 זיא׳ס םאװ ,ןעמענוצ ןעמ זומ רעבײרש ןקיטראפ א ןופ רעבא .ןפלעהסיורא םיא

 .ןעניפעג טשינ םיא ײב ףראה ןעמ ןוא ןעק׳מ סאװ ,ןכוז טשינ ןוא אד םיא ײב
 ־עג טאה םאװ ,בײל ינאמ טעאפ ןופ יורפ יד ןעװעג זיא יקםנירפעװ לעשאר
 ־עג זיא בײל ינאמ .ןירעטכיד רעד ףיוא םולפנײא רעטםקראמש רעד ןרעװ טזומ
 ,עיזעאפ ןופ רענעײל רעטסשירטנעצאגע רעד רשפא ןוא ןדפק רעסיורג א ןעװ
 ראפרעד טלאװ׳ס .ךיז — ערעדנא ןופ טרעדאפעג גנערטש םנטסײמ טאה םאװ
 אזא ןופ סולפנײא םעד ןדײמםיוא לאז יקםנירפעװ לעשאר זא ,ךעלגעממוא ןעװעג
 יז ןעוו טרפב ,ןעוועג זיא בײל ינאמ יװ טײקכעלנעזרעפ רעשיטעאפ רעקראטש

 •עיזעאפ רעשידײ רעד וצ םיא ךרוד ןוא םיא וצ ןעגנוזעג ךם א טאה
 םעד טלעטשעגנגעקטנא ךיז טאה יז זא ,טשינ זדנוא ןזײװ רעדיל עריא

 — זרעפ ןעײרפ ריא ןופ טײקשילאקיזומ רעד ןיא זיולב רשפא — םולפנײא
 ינאמ ןופ ריא ףיוא העפשה רעד ןופ ןטילעג טשינראג ןבאה רעדיל עריא רעבא
 ןראװעג עריא רעדיל יד ןופ זיא זײװכעלסיב .טײקכעלדליב רעקיטכיזראפ םבײל
 סאװ ,יורפ יד ,טעוד א ןיא ןאזרעפ עטײװצ ןימ א ,גנורימראפ עקיטראנגײא ןא
 ןפאש םאװ ,עכלעזא רעבא ,דײר ענעגײא טימ ,רעטיצ א טימ ליטש טרעפטנע
 ןעמאר יד ןיא םיא ןטלאה ,טרעקראפ ראנ ,טעוד םעד ןיא םנאנאסיד ןײק טשינ

 .ענעגײא ןשיװצ ,םעומש ןטמאצעג א ןופ
 ןענעז רימ .רעדיל־עביל עריא ךוב ןיא רעדיל עטםנעש יד ןענעז ראפרעד
 יד רעבא ,רעדיל־ןעיורפ עכלעזא ראפ ביול רעזדנוא טימ גראק וצ ךעלנײװעג
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 םעסעט עטיירג ףיוא

 רעזדנוא ןופ לײט רעקיטכיװ ראג א ןענעז סנירעטכיד ןופ רעדיל־עביל עתמא
 רעזדנוא ןיא לוק עטײװצ םאד ,ןזיװעגנא ןביוא באה׳כ יװ ,ריא ןביג ײז .עיזעאפ
 לעשאר .שיטידארפאמרעה — ןעװעג עיזעאפ רעזדנוא טלאװ דיל םעד ןא .עיזעאפ

 — טײקשילאקיזומ ןײז וצ ןוא טראװ וצ גנויצאב טאה יקסנירפעװ

 ילפ טימ ,ילב טימ טלמיװ׳ם יװ קוק א ביג
 — ןבעל ןקיכירק טימ ןוא

 .ןגעקטנא גאט םעד םיורא ךיא ײג

 — תורוש יד וצ וצ ךיז טריר יז רעדײא ךאנ ,דיל ןראפ ײשפא טאה יז

 ,טיװצעג טשינ ךאנ טאה םאװ טראוו סאד

 ,רעדינ רעד ןיא ביוטש םעניא ,ןײטש םעניא טפאלש םאוו

 ,טײב ןיא יוו שירפ ןעילבפיוא םע זאל ,ףיוא םע קעװ

 .רעדיל ענײמ ןופ טינש־הרוש רעד ןיא

 טינש־הרוש רעד וצ םאזקרעמפיוא גנערטש שיבײל־ינאמ זיא ןירעטכיד יד
 יז .ןײמ טימ ןדאלעגרעביא טשיג זיא םאװ ׳דיל םוצ גנוגײנ א טאה יז ,דיל ןופ
 עריא ןענעז ןטםנעש םוצ רעבא ,רעדיל־רוטאנ ךם א ראג ןבירשעג ראפרעד טאה
 .טפאשהנמלא ןוא טײקמאזנײא ןופ רעדיל יד ןוא רעדיל־עביל עמעראװ ןוא עליטש

 זיא ״ןעמאנ ןטיוט א ןגארט ןוא ןגיובעג ןעײג סאװ״ תונמלא יד ןגעװ דיל ריא
 טרעהעג ״טײקליטש יד זיא יז״ — דיל סאד .ךוב ןיא עטםכעלקנעדעג יד ןשיװצ

 — רעדיל״עביל עטקנעבראפ עריא וצ ךיוא

 טײקליטש רעד ראפ םיוא ךיז יז טוט
 ךוב א יװ טעקאג

 — טנעײל ,טנעײל טײקליטש יד ןוא
 ,ביל ךיז ןבאה ײז — ןוא

 .טשינ לאמ ןײק ןדער ײז לײװ

 ךיז ןיב׳כ ביוא ןוא ,ןעגנולײצרעד ךם א ןבירשעג טאה יקסנירפעװ לעשאר
 ןטוג םוצ רעדיל עריא ןיא םיוא ךיז טיה יז רעבא ,עלעװאנ א וליפא ,העוט טשינ
 ךם א רעײז רעביא טרזח יז .עזארפ רעקידנעײלק ןופ ןטוג םוצ יוזא טשינ ןוא
 טײקליטש יד ןעװ וליפא ןוא ,טײקליטש — טראװ םאד רעדיל עריא ןיא לאמ
 ןופ טימעג ןיא ןירעטכיד יד דימת ןעמ טעז ,טקעריד ןפורעגנא׳ טשינ טרעװ
 .גנורעדנוזפא עקיכיז־טימ יד ןוא טײקליטש ןופ ריט יד קידנכוז רעדא ,טײקליטש

 ־עביל עײרטעג עריא רעטרעטיצראפ ןוא רענעש ךיז ןעגניז טײקליטש אזא ןיא
 — טגניז יז ןעמעװ ןגעװ םעד רעדיל עריא ךרוד יז טעז גנורעדנוזפא ןיא .רעדיל

287 



 ןײטשטאלג בקע

 ןסקאװ׳ם ןוא
 לגילפ ענעדליג ןוא יולב

 .רעדיל ענײד ףיוא

 — גאט םוצ תורוש־ביול עריא ךרוד םעז יז רעדא

 ׳ץנירפ ןקיגיואיורג םעד
 ׳לײװ א טליױועג אד טאה םאװ

 .ףאשאב ןטםדנימ ןיא רעטבילראפ־לדײא ןא

 דליב סאד .״בתכ ןײד״ דיל ריא זיא ךוב ןיא רעדיל עטםנעש יד ןופ םנײא
 םיא ןופ בתכ סאד רעבא ׳ןראי ןופ טכײלבראפ ןיוש זיא רעמיצ ןיא טגנעה םאװ

 — עיפארגאטאפ עטסכעלקנעדעג ןוא עטםנעש יד זיא

 :ןײב ןוא טיוה טימ וטסלפאצ אד

 * ןח ןײד טימ ךיז ןרעקיוה ךעלתױתוא יד

 — ץירא טולב ןײמ ןיא ךיז ןעמעראװ ׳ןעלכײמש

 — טנאה ןײד טניױו אד ׳טדער אד

 — טגאה ןײד טעלג אד ׳טעב אד

 — ןקוצ ןװרענ ענײד
 שטײנק ןדעי טימ קידעבעל טסיב

 .בתכ ןײד ןופ םינפ ןיא

 ןציטאנ עשיטעאפ ןבעגעגוצ רעדיל־עביל עריא טימ טאה יקסגירפעװ לעשאר
 ׳רעקיצנײא רעד רשפא זיא רע .טעאפ ןשידײ ןטמיראב א ןופ עיפארגאיב רעד וצ
 עקיזאד יד קידנבײרש רעבא ׳עיפארגאיב עלופ אזא ןבראװרעד ךיז טאה סאװ
 ךיז ןופ ךיוא יקםנירפעװ לעשאר טאה ׳בתכ ןעמיטניא םעד םורא ״ןציטאנ״
 טשיג רעדיל־טיילגאב ןענעז םאװ ׳רעדיל עטנאםערעטניא לאצ א ןבירשעגםיורא

 .טעוד ןלעניגירא ןא ןיא ׳םנבעל ײװצ וצ ראנ ׳ןבעל ןײא וצ ראנ

6.11.64 
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 ־יקסנילכישז לזײר

 ־נוא ןיא סנירעגאז עטםטנאסערעטניא יד ןופ ענײא זיא יקםנילכישז לזײר
 קינײװ רעײז טצונ יז — זרעפ רעײרפ ריא ,ןטלעז רעײז טגניז יז .עיזעאפ רעזד
 ןופ םעטיר ןפיוא טשינ ןוא תורוש ןגאז ןופ םעטא ןפיוא ךיז טציטש — ןעמארג
 א ןופ גנומיטש יד טפאש ןגאז ריא רעבא .טײקשילאקיזומ רעכעלרעניא ןא
 ,עשירעריפראפ א;זיא עריא טײקידװעגאז יד .עיציזאפמאק רעשילאקיזומ רענײלק

 יד זא ׳ןעמ טרעהרעד ,ןײא ךיז טרעה ןעמ ןוא ןא ךיז טגײב ןעמ ןעװ זיולב לײװ
 א ןעמאזוצ ןגאז םאװ ,דײר ראפ רעפםאמטא יד ןפאשעג טאה ןירעטכיד
 עטלא יד ףיוא ךעלנע קראטש זייװלײט טימרעד זיא יקםנילכישז לזײר .גנומיטש
 ,טלײצרעד סעפע ןבאה ײז ןעװ וליפא ,תורוש ערעײז סאװ ,ןטעאפ עשיזעניכ

 ־ידתוכײש עשיגאל ןײק ןפאשעג טשינ ןטקאפ ענעפורעג יוזא יד ןשיװצ ײז ןבאה
 א ןעװעג דימת זיא ךעגנורעלקרעד״ ענעדנובראפמוא יד רעביא רעבא .טײק
 .דיל ןופ גנומיטש רעצנאג רעד ךרוד ןײטשראפ וצ ןבעגעג ךיז טאה םאװ ,קיגאל

 עשיזעניכ ףיוא ײבעג ןיא ךעלנע קראטש טימרעד ןענעז רעדיל םיקנילכישז לזײר
 רעײז ןופ ןבאה רעזעניכ יד סאװ ,םעד ןיא טייטשאב דישרעטנוא רעד .רעדיל
 רעד ,םולש ךאנ טפאשקנעב יװ ,עמעט עלארטנעצ א ןגאלשעגםיורא םנטםײמ דיל
 ־אמעט םלזײר רעבא ,טײקמערא ןופ ןײװעג םאד ,יורפ רענעזאלראפ א ןופ רעיורט
 טלאהניא רעד .ןעגנאזעג עשיזעניכ יד ןיא יװ טעדוסעגנא רעמ ךאנ טרעװ קיט
 זיולב ןענאטשאב טלאװ רע יװ ,תורוש עגעדנובעג־טשינ יד רעביא טרעטאלפ

 .טעאפ ןוא רענעײל ןשיװצ טבײלב םאװ דוס א ןיא

 ךיילג זיא ,ךריט עקידנגײװש״ — ךוב ייג ריא ןיא דיל ןטשרע ןיא ןיוש
 — תורוש עריא טגאז יקםגילכישז לזײר יװ ןפוא רעד קיטנאק

 םי רעד טרעטיצ סע
 זםערב ןײמ ףיוא

 ,םײהא ךימ םענ

 .םײהא םענ

 ,רערט ןײד ןיא ךימ ץירא םענ
 — דיל ןײד ןופ ףארטם א,ןיא

 .׳ טימ ךימ םעג

 םי רעצנאג א יוזא יװ ןײטשראפ ןענעק וצ ןעגנערטשנא טוג ךיז ףראד ןעמ
 זיא יוזא זא ןדערנײא ךיז ןיוש ליװ ןעמ זא רעבא ,םערב א ףיוא ןרעטיצ לאז
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 םי ןופ רעטיצ םעד ןשיװצ גנודניבראפ יד טגיל װו :הישק א ץלא טבײלב ,םע
 עכעלטע יד ןיא זיא׳ם רעבא .םײהא ןעמעג יז לאז םי רעד זא ,ףור םעד ןוא
 ־מאזנײא רעכעלדנעמוא ׳רעטײרב ןופ קיגאל יד טעדוםעגנא ןאראפ טראפ תורוש
 וצ רעגנירג ןײז לאז׳ס ידכ ,ראפרעד דארג טנײלקראפ ןירעטכיד יד סאװ ,טײק
 ־נײא רענעגײא םנירעטכיד רעד ןופ ןענימרעט ןיא ;טײקכעלדנעמוא יד ןײטשראפ
 לםיב א ןופ םױדעמ םעד ךרוד ,דיל א ןיא טראנעגנײרא טרעװ םאװ ,טײקמאז

 .רערט רעקיצנײא ןא ןיא טײקנצלאזעג־םי

 ןא ןעגנאגאב טימרעד ןוא טשטײטעגסיוא דיל סאד טשינ רעיש באה ךיא
 ןיא טײטשאב דיל ןופ טײקנייש יד .ליטס־רעדיל ןרעדנוזאב םלזייר ןגעק הלװע
 ףראד ןעמ ,טרעקראפ ראנ ,ןײגעצ ןזאל טשינ ראט ןעמ סאװ ,טײקיכיור רעד

 .תורוש יד ןופ ךיור םעד טימ ןעלגנירמורא ןזאל ךיז

 רעפראש ןוא רעמ ןראװעג טײצ רעד טימ ןענעז רעדיל םיקסנילכישז לזײר ןיא
 םאװ ,גנומיטש א ןופ גנוגעטאשנא יד ,טלאװעג טײצ עצנאג יד טאה יז םאװ ץלא
 ,ןײטשראפ ךיוא ףראד ןעמ .ןלײצרעד טימ ןכעװשראפ טשינ טלאהניא םעד לאז

 לזײר לײװ ,ןעמאזוצ ןעמוק וצ יוזא תורוש עריא ןופ גולק רעײז זיא׳ם זא
 ־קירדםיוא רעלופ ןיא ׳טײקשילאקיזומ ןיא טשינ טײטשאב חוכ םיקםנילכישז
 ןירעטכיד יד ןעװ .גנויצאב־ךארפש רעקיטראנגײא ןא ןיא ראג רעדא ,טײקכעל

 ןוא טשיוטנא ןבילבעג ןעמ טלאװ ,דיל ריא ןופ דום םעד טגאזעגםױא טלאװ
 ןפוא םעד ןיא רעבא יעיזעאפ עקאט םע זיא יצ :.דישק עטמיראב יד טגערפעג
 ־עאפ יד זיא ,תורוש עריא ןופ ״םיכודיש״ יד םיוא־טריפ ןוא ךרוד־טריפ יז יױ
 ־עגפא ןא זיא ״ןריט עקידנגיױוש״ ךוב םאד .קידנגײצרעביא דיל ןופ טײקשיט

 ןבעגעגםיורא טאה יז םאװ ,רעכיב־רעדיל עקידרעירפ עריא ןופ גנולמאז ענעבילק
 יד םאװ ,רעדיל יד ןופ באגוצ א טימ ,1948 ןיא ןוא 1939 ,1936 ןראי יד ןיא

 •עקירעמא ןײק ןעמוקעג זיא יז טניז ,ןבירשעג טאה ןירעטכיד

 תורוש ענעפראװעצ עריא זא ,יקםנילכישז לזײר זדנוא טגײצרעביא יוזא יװ
 טאה יז ךיוא .טײקכעלדליב רעלעניגירא ריא טימ ל רעדיל עקידנעמאזוצ ןענעז
 םאזנײא זיא םאװ ,ץלא טימ ליפעגטימ — זיא עמעט עלארטנעצ ריא ,קיטאמעט
 ;רענעײל ןטימ םיטניא טשינ טרעװ עמעט יד ,טגאזעג יװ רעבא .טלעװ רעד ףיוא
 ,םעד ןיא ןרעהוצנײא ךיז םיא טגניװצ יז ראנ ,רעביא ךײלג טשינ םיא ךיז טיג יז

 ערעםעב יד .טרעהרעד ןעמ יװ רעמ טעזרעד ןעמ זיב ,טגאז ןירעטכיד יד םאװ
 א טימ ןוא רעדליב טימ ןפאשעג ,ןסקעלפער ענעעזרעד עכלעזא ןענעז רעדיל
 ןעװעג סנטםײמ ןענעז רעדיל עטשרע םיקםנילכישז לזײר .דייר ןופ לפערפעג
 ןעמונעג ריא טאה׳ם .טײקכעלדנעטשראפ רענײלק א טימ טכיוהאב ,ערעראלק
 עטגאזרעד טשינ סאד ןגאז — טלאװעג טאה יז סאװ ,טכײרגרעד טאה יז זיב ,טײצ
 דיל םוצ ךיז ןגײבנא ןופ ןבאה האנה לאז ןעמ זא ,רעגײטש םענעגײא ריא ףיוא

 .דײר ענעעזעג עריא ןיא ןרעהנײא ךיז ןוא
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 סעמעט עטײרג ףיוא

 װו טדאד ןוא ׳רעדיל־םעיצאניצולאה ךס א טגאמראפ יקםנילכישז לזײר
 ײז ןוא רעװש ןגיל רעדיל יד ןבײלב ,טזיילעגםיוא טשינ ןרעװ סעיצאניצולאה יד
 ־קנערק טשיג ןענעז ןעגנועז יד ןעװ רעבא .ןבײהוצפיוא ךיז חוכ םעד טשינ ןבאה

 .דיל ריא וצ ףליה עסיורג א ײז ןענעז ׳ךעל

 ריא ןיא לעניגירא טשינ זיא יקםנילכישז לזײר זא ,טגאזעג ךיא באה רעירפ
 טפא רעבא ,שירעדניפרעד ןוא ײנ־טראװ טשינ רשפא זיא יז .גגויצאב־ךארפש

 .רעטרעװ עריא טײגאב ךיוא ןרעװ טײקכעלדליב רעלעניגירא ריא טימ לאמ

 טפעלשעצ ךימ ןבאה םאװ ,רעמינפ עלא ןופ
 ,גאט ןצנאג א

 ,םינפ ןײא ןבילבעג זיא

 .טרעקנאראפ ךיז באה׳כ ןכלעװ וצ

 ־אב ןעמ טלאװ ,ןסאג ןופ למוט ןיא ,רעמינפ ןופ ןרעװ טפעלשעצ םעד ראפ
 ,טראװ ןײא טימ םע טכײרגרעד לזײר רעבא ,תורוש ךם א ראג ןבײרשנא טפראד

 ךיז ןרעקנאראפ םעד טימ ,טפאשקנעב רעמיטניא וצ ךיז טגאזרעד יז יװ טקנופ
 .םינפ ןײא ןיא

 טימ לגנאר רעײז ןיא ךוב ןצנאג ןרעביא ןפראװעצ ןענעז סעיצאניצולאה יד
 יד ןיא ןפאלק ןעמולב יד״ ,״ןדײנשעצ וצ ךימ טכוזעג ןבאה ןםלער יד ןוא״ .דיל
 עםאנ ,עכיוה ןעלצראװ פעק עיורג ערעײז ןיא״ ,״לגילפ עצראװש טימ ןביוש
 עקידאמזוג עכלעזא ךיוא ןזײלםיוא לאמא ןעק יקסנילכישז לזײר רעבא .״רעמײב
 ןופ ןעגנודנעראפ עריא ןענעז ללכב .דיל א ןופ ףום ןטכירעגמוא ןא טימ ,תורוש
 טײקצנאג יד ןטלאה םאװ ןוא דיל םאד ןבײהרעד םאװ ,ןעגנושאררעביא — רעדיל
 טלטעבעג ןוא ןענאטשעג סאװ ראנ זיא רעלטעב א .ןײבנקור רעײז ףיוא דיל ןופ
 ,רומג קידצ רעד רע טרעװ דיל א סיקםנילכישז לזײר ןיא .סאג ןופ גאר ןפיוא

 ןוא עטםקילײה סאד רעטציא זיא׳ם״ לײװ ,טרא ןקיבלעז ןפיוא ךיז טלעטש יז
 רעגענ א •ראלק־שיטע וליפא ,אי — ראלק רעבא .ןײג י שיגאל .״טרא עטםרעכיז
 ־ליז ףיוא רעגענ םעד ןגארט סרעצארקנקלאװ״ יד ןוא סאג א ףיוא ןײא־טפאלש
 טימ ראלק זיא׳ם רעבא .ןײנ י שיגאל — לאמ א רעדיװ ״למיה םוצ רעלעט ענרעב
 רעײז טאה לזײר .ןעמאזנײא ןוא ןטנלע םעד ראפ ליפעגטימ םיקסנילכישז לזײר
 ־עגענ א יװ טפא ךיז טעז ןײלא יז .םרעגענ ןגעװ רעגײטש ריא ףיוא ןגאז וצ ךס א
 ןשיזיפ ןיא ,טםײרט לםיב א קידנכוז ,טאטש רעקידלמוט רעד ןטימ ןיא ,ןיר

 .לםײרטפיוא
 ךיוא ןא־טקניװ יז םאװ ,עריטאם עשיפיצעפס א טגאמראפ יקםנילכישז לזײר
 ײװבאס ןפיוא לדײמ םאד ןעװ .רעדליב עקםעטארג טימ ,רעגײטש ריא ףיוא
 טצעזעגרעביא ןירעטכיד רעד ײב םע טרעװ ,גאט ןופ םעיצאסנעס יד טנעײל

 .״רעדרעמ א טימ טרעגנאװש גנוטײצ רעד טימ לדײמ״ םאד — ףיוא

291 



 ןײטשטאלג בקעי

 ־כישז לזײר טימ תוכײש ןיא ,ןגאז טראװ םאד טצונעג לאמ ליפ יוזא באה׳כ
 תורוש עטריטיצ רעירפ יד ,ןײמ דיא סאװ ,ןרירטםוליא ליװ׳כ .רעדיל סיקסניל
 רעלעט ענרעבליז ףיוא םיא ןגארט סרעצארקנקלאװ״ — רעגענ ןקידנפאלש ןגעװ

 — יוזא תורוש ריפ ןיא טלעטשעגםיוא ןענעז ,״למיה םוצ

 סרעצארקנקלאװ
 םיא ןגארט

 רעלעט ענרעבליז ףיוא
 .למיה םוצ

 ,ןגאז וצ רעװש זיא לעוזיװ טלעטשעגםיוא יוזא ןענעז תורוש יד םאװ ראפ
 טאה יז .טלאװעג יוזא ךיז טאה ןירעטכיד רעד זא ,ןרעפטנע ףיורעד לאז ןעמ ןדײס
 אזא קידנבײרש זא ,זיא תמא רעד רעבא .רעטרעװ עםיװעג ןריטנעצקא טלאװעג
 לײװ ,דערעװש ךאנ ךרד רעשיטעאפ םיקםנילכישז לזײר זיא ,זרעפ ןעײרפ ןזיול
 קידנזאלראפ טשינ ,ןעלטימ עטכירעגמוא ענעגײא עריא טימ דיל םאד ןפאש זומ ײ
 טגנילעג ריא ןעװ ןוא .קיזומ רעקידנגײצרעביא ןא ןופ גנאװצ םעד ףיוא ךיז
 ךיוא תורוש יד ןרעװ ,טײקידװעעז רעמעראװ ריא טימ דיל ריא ןעילגוצכרוד
 ־ולאה יװ רעמ טשינ טבײלב ,ןײא טשינ ריא ךיז טיג׳ם ןעװ .טרעטיצעגנעמאזוצ

 .תורוש יד ןופ טײקטעקאנ יד טקעלפטנא םאװ ,עיצאניצ

 טנעװ יד ןיא ןײרא ןעײג רעטצנעפ יד ןעװ
 ,לגיפש ןיא ךיז טקנירט פמאל יד ןוא

 — ןגעװ יד ףיוא םיורא ךיא ײג

 ז טיוט רעד ןעמוק טעװ טײז רעכלעװ ןופ
 י רילאק ןכלעװ טימ

 .דײלק עטיור סאד ןאטעגנא באה ךיא

 טקנירט םאװ ,פמאל (י רעד) יד ןוא טנעװ ןיא ןײרא ןעײג םאװ ,רעטצנעפ
 םיקםנילכישז ןזײלרעד ןענעק םאװ ,רעדליב יד ןופ טשינ ןענעז לגיפש ןיא ךיז
 ־כישז לזײר ןעװ .תורוש עטלעטשעגסיוא עריא ןופ קיזומ ענעקורט יד ןוא דיל א
 טעב יז ןוא ״ךאד ןפיוא ראנ ןכעלטעג םוצ״ ןגראמירפ ןדעי הליפת טוט יקסניל

 — ןעמיוק םײב ךיז

 ,טשינ ,ראנ ,לאפ
 ןײא טשינ לאפ ,א

 — .טאג ןײמ

292 



 םעמעט עטיירג ףיוא

 גנוגױוראפ רעד ןיא תורוש יד ןײא טשינ טגניז סאװ ,קסעטארג א םע זיא
 ןוא טכעלשטנעמראפ טרעװ קסעטארג םיקסנילכישז לזײר ןעװ רעבא .דיל א ןופ
 יװ דליב קםעטארג אזא וליפא .עיזעאפ — דיל ריא טרעװ ׳טנעמיוקראפ טשינ
 ךיז ןוא״ רוכיש א ןופ דראב רעד ןיא ןטלאהאב ןרעג ךיז טלאװ םאװ ״דנבל א

 .דיל ןופ תורוש עזיול יד ראפ ןירעזײלרעד א טרעװ /׳ןרערט ענײז ןיא טלבוטעג

 ןעק יז לײװ ׳רעדיל ענײלק ראג עריא ןיא ןטםעב םוצ זיא יקםנילכישז לזײר
 ־ילאניגירא רעשיטעאפ ןופ לאנעםרא ןצנאג ריא ןקאפםיוא תורוש עטלײצעג ןיא

 — עיזעאפ רעשידײ רעד ןיא רעדיל עריא ןקיצנײא םאװ ,טעט

 ,ןירעגענ א ןײז ליוו׳כ
 ,ןגיוא עלעג טימ

 ,תונבל יד ןעקנירט

 ,ןפיל עבארג טימ
 .טכענ יד ןופ ןטפאז עצראװש ןגיוז

 ,עכיוה ףיוא

 ,עצראװש

 םיפ עניד
 ,טאטש רעד רעביא ןעילפמורא

 — ןגאזנא םעטאיפ עזאר יד טימ ןוא

 .שטנעמ םעײנ א

 סאד ןעמ טריפשרעד דיל אזא ףיוא תױשק ןגערפ ליװ ןעמ רעדײא ךאנ
 ןוא טרא ןפיוא עלא ןענעז ןרילאק יד .תורוש עטלײצעג יד ןופ טכיל עכעלרעניא
 רעד .טײקכעלשטנעמ רעמעראװ ,רעטוג ןיא ןעלצראװ רעדליב עקסעטארג יד
 ,דעטסעװש רעצראװש רעד ראפ גנובײהרעד עשיטע ןא טרעװ ףוס רעטכירעגמוא

 ןענעז אד ,טאטש רעקיטכאנ רעד רעביא סעטאיפ עזאר יד טימ םורא טילפ סאװ
 — רעטרעװ־תורוש עטלײטעגםױא ײרד יד וליפא

 ,עכיוה ףיוא
 ,עצראװש

 סיפ עניד

 .רעטרעװ יד ןופ םעטא ןםייה ןיא שילאקיזומ ןוא טריטנעצקא טוג

 ־טימ רעפיט א ןופ טמאטש קיטאמעט עטעדוסעגנא םיקםנילכישז לזײר
 .רעדיל עטקעפרעפ עריא טבײרש יז רעכלעװ טימ ,טײקכעלשטנעמ רעקידנליפ

 ףליה וצ טמוק דליב ןופ קםעטארג רעצנאג ריא װו /׳עדנילב״ דיל א זיא טא
 .תורוש יד ןא־טמעראװ ןוא דיל םעד
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 ױיטשטאלג בקע

 ןגיוא ערעײז ןופ ןסקאװ ןזארג עדליװ
 ׳ליומ רעײז ןיא ןײרא רעטיב ןלאפ ןוא

 טםאל רעד רעטנוא ןײא ןלאפ ןעלסקא ערעײז
 ׳טכיל ןופ

 .ליוק ףיוא עטנערבראפ ןעגנעה טנעה יד ןוא

 ךיוב רעײז ןופ ןלײה ערעטצניפ יד
 .גאט ןופ ןשיורעג יד םאזגנאל ןעײדראפ

 ׳םנקעטש עםײװ ערעײז םורא ןעײג טכענ יד ןיא
 .געװ םעד הנבל רעד וצ ןכוז

 .טכאנ רעײז ןיא טליהעגנײא ןפאלש עדנילב יד

 ןסאג עקידײל ןיא םנקעטש עםײװ
 •דרע יד ןקעװ

 .יקםנילכישז לזײר ץוחא ׳ןבײרשנא טנעקעג טשינ דיל סאד טאה רענײק
 ־אלפעגכרוד ןענעז תורוש יד לײװ ׳רעדיל ןופ דיל א םע זיא ןײלא ריא ײב רעבא
 ןיא לײװ ׳רוטלוק עשיטעאפ עכיוה זיא דיל אזא .טײקיטראנגײא ריא טימ טרעט
 ךיוא ךיז טסאפ םע ןוא דיל ןטלעז א ןײז םע טעװ עיזעאפ ןופ עיגאלאטנא ןא
 ׳ךוב שיטילאנאאכיםפ א ןיא ראג רעדא ׳עיגאלאטנא רעשיניצידעמ א ןיא ןײרא

 .עזארפ עשיגאלאנימרעט ןטײז רעקילדנעצ טראפשעגנײא טלאװ סאװ

 ךרוד ׳קידנגײצרעביא רעדליב ״עקידאמזוג״ עלא ןענעז ׳דיל םעד ןיא ׳אד
 םעד ןופ ןלײה ערעטצניפ עמאם יד ןיא גנירדנײרא ןקידתונמחר ןפיט םעד

 ךיז ןגערפ ׳קסעטארג םשל קםעטארג זיא יקסנילכישז לזײר ןעװ .ךיוב סנדנילב
 — תורוש עריא ףיוא תױשק ךס א

 ןירעטיה יד ןיב ךיא
 — ןקעריפ ענעםאלשעג יד ראפ ײטש ךיא

 ־ טאבעג ןעצ יד ראפ יװ
 ? ײז רעטניה רעצעמע טבראטש

 ?ןריובעג רעצעמע טרעװ

 ׳פאק ןײמ גיוב ךיא
 .ןריט עקידנגײװש ןופ

 ־שטנעמ יד ןענעז םערעטניא ריא זא ׳ןגאז טלאװעג זדנוא טאה ןירעטכיד יד
 רערעװש ךאנ טרעװ םאװ ׳װיטאמ רעטלא ןא סע זיא .ןריטרעטניה עמײהעג עכעל

 •״טאבעג ןעצ יד״ יװ ,ןכײלגראפ עכלעזא טימ

 רעײנ םיקםנילכישז לזײר ןיא רעדיל ןײק אטשינ שיטקאפ ןענעז׳ס רעבא
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 ראנ .הרוש עקידנעניולאב א שטאכ ןײז טשינ לאז ײז ןיא םאװ ,גנולמאז־רעדיל
 ,גנאזעג ןיא טרירטסעקרא תמא ןא ףיוא עקאט ןענעז סאװ ,רעדיל עצנאג עריא

 ־נגײא ענעבעגעגוצ יד ןענעז ײז לײוד ,סנגײא ריא ןענעז ,גנומיטש ןוא דליב ׳קיזומ
 — דיל ןשידײ ןופ טייקבײר רעד וצ טײקיטרא

 ,רבדמ ןיא ןעװעג טשינ ןיב ךיא

 ,למעק םעד ןעזעג ראנ באה ךיא

 .רבדמ םעד ךיא ןעק

 ,םיפ ענעקורט ענײז ןעזעג באה ךיא

 .ןדמאז יד ךיא ןעק
 — רעקיוה ןײז טרירעגנא באה ךיא

 .סנטיױו רעד ןופ ךעלגרעב יד ךיא ןעק

 ,רעםעלש עמאזנײא ׳עקיטניװ יד ןעק ךיא

 .זדלאה ןײז טײרדעגםיוא רימ וצ טאה למעק רעד

 רעבא ,ןענעשרדנא ךם א ףיורעד ןעק׳מ טאװ ,דיל טקעפרעפ א זיא סאד
 לאמ עכעלטע סע רענעײל םעד ןטעב זיולב ןוא ךיז ראפ ןײטש ןזאל סע לעװ׳כ

 .ןענעײלוצכרוד
 רעטםנעש רעד ןיא דובכ א ןעװעג טלאװ םאװ ,דיל ״שיזעניכ״ תמא ןא זיא טא

 — עיגאלאטנא רעשיזעניכ

 ,רעכיוה א ןעװעג זיא רעמוז רעד

 ,רעמײב עטרעטעלבעצ טײרב טימ
 ,סנגער־סקאלש טימ

 .סמערוטש

 ןבירטעגםיורא ןבאה ןטניװ עדליװ
 ןגערב יד ןופ ןכײט יד

 ןעגנולשעגנײא ןבאה ןרעםאװ יד ןוא
 .רעדניר ןוא יפ ,ןשטנעמ

 רעגנאל א ןעװעג זיא רעמוז רעד
 .רעבמעטפעס זיא רעדיװ ןוא

 דלאג םאד טרעװ ףײר ןוא דימ
 .רעמײב יד ףיוא

 ,רעצריק ןיוש ןרעװ געט יד

 ,רעגנאב ןוא רעפיט — טכענ יד

 ,טיונק ןײז ןעײרדפיורא רעבאטקא רעד טעװ דלאב ןוא
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 ױיטשסאלג בקעי

 — רעמײב עבעלקידײל יד ןשיװצ ןפערט ךיא לעװ

 ׳םעױו ערעװש טימ
 .םיוב ןטליקעגפא ןא

 ־וקעגמוא ריא ןופ טלײצרעד יקםנילכישז לתיר װו ,רעדיל־ןברוח יד ץוחא
 ־איב־םיטניא ץימ׳כ ,רעדיל עמיטניא ןײק טשינ טעמכ יז טאה ,החפשמ רענעמ
 ליװ יז ןוא רעדיל עריא וצ תועינצ טימ ךיז טיצאב יקםנילכישז לזײר .עשיפארג
 רענעגײא ריא רעטניה ,ןבעל רעדנוזאב ריא ןופ םיטרפ טימ ןקיטםאלאב טשינ ײז
 ןריזימיטניא ריא ןיא טײטשאב דיל ריא ןופ טײקיטראנגײא יד .ריט רעקידנגיױוש
 סעיצאמע עריא עלא טלאהאב יז •טעטימיטניא רערעפיט א טימ תורוש עריא
 קידנעראפ .תורוש עטכירעגמוא רעטניה ןטפאשקנעב עריא ןוא רעדליב רעטניה
 — תולעמ עריא עלא טגאמראפ םאװ ,דיל ץנאג א ךאנ םיקסנילכישז לזײר טימ ךיא

 — ראי ןצכא ןעװעג טלא ןיב ךיא ןעװ

 טכוזעג ךיא באה םאװ
 ז ײלא־ןענאטשאק רעד ןיא

 ,ןענאטשאק

 ,רעפוק םעד רעדא

 עקיטנװא ןופ טפירטעג טאה םאװ
 ז ןקאלג־רעטסיולק

 ,חלג ןיא ןעװעג טבילראפ ךיא ןיב

 טײרדעגמורא ךיז טאה םאװ
 טנעה יד ןיא ךובטעבעג ןטימ
 רעמײב יד טכאמעג רעניד ןוא

 .טלאטשעג ןײז טימ

 ןבראטשעג טלאמעד ךימ טאה הנבל יד
 .קנאב א ףיוא ןסעגראפ ןוא

 ״ןבראטשעג ךימ טאה״ — רעשירעדניק רעשיטאמארגמוא טשרמולכ רעד
 •רעקיראינצכא ןא ןופ דיל םוצ לאניפ רעשיגאל־שיטעאפ רעטםנעש רעד זיא

11.5.62 
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 ןאמזוט־ץפח הכלמ

 זיא רשפא .טנאלאט ריא טימ ךיז טלגנאר ןאמזוט־ץפה הכלמ ןירעטכיד יד
 ריא טײגרעד ןירעטכיד עטנאסערעטניא יד לײװ ׳טראװ ךאװש וצ א ןעלגנאד
 רע •ןרעװ טכעלנײװעגראפ טעװ רע זא ׳ארומ רדסכ טאה יז .ןראי יד טנאלאט
 ןוא ןעגניז ןלעװ םאװ ,ןטנאלאט ערעדנא טימ ןטראג ןשיטעאפ ןיא ןציז טעװ
 ־ראפ ךיז טעװ ןײלא יז ־ לוק ריא ןרעה םיוק טעוו ןעמ ןוא ןעגניז ןוא ןגאז ,ןגאז
 יד ןשיװצ ליטש יוזא ןײז טעװ יז ןוא ןגאז ערעדנא סאװ ןרעהנײא ךיז ןוא ןסעג

 .ןרעװ ןגיװשראפ ןצנאג ןיא טעװ יז זא ,ןטנאלאט ענעדישראפ
 ־װעעזנא וצ טרעװ טנאלאט ריא זא ,ןטכאד ןא ריא ךיז טבײה׳ס ןעװ ראפרעד
 ןגאלש ןוא ןגירק ןא ךיז יז טבײה ,םיברה תושר ןפיוא ךיז טמענראפ רע זא ,קיד
 ןעגנאלק טימ ךיז טלקנוטראפ רע ןוא יז טגלאפ רע ,רבוג יז זיא לאמ א .םיא טימ
 סאװ ראפ אטשינ זיא׳ם זא ,ריא טזײװ רע ןוא טנאלאט ריא טגיז לאמ א ,דײר ןוא
 יװ ײם ךיז ןלעװ םאװ ׳דײר ענעגײא ןוא לוק ןגײא ןא טאה רע ,ןבאה וצ ארו׳נ

 .ןלײטםיוא דימת
 ,1958 ןיא ןבעגעגםיורא טאה ןאמזוט־ץפח הכלמ סאװ ,רעדיל ךוב ריא ןיא

 זיא׳ם .״דליװ ןײמ דלימ״ — ןעמאנ םעד טפעלקעגנא ריט רעד ײב ךײלג יז טאה
 ךיז טלאהראפ ,ןעמאנ םעד רעביא טנעײל׳ס רעװ .לאצאב־טירטנײא ןימ א ןעװעג
 רעבא רעװ ,טסאג רעטגײלעגנא ןא זיא ,קינײװעניא ןײגנײרא טראפ ליװ ןוא
 ״דליװ ןײמ דלימ״ — ךוב אזא ןופ קינײװעניא רעד זא ,ןעמאנ ןופ טקעמשרעד׳ס

 .ןםיורד ןופ ןבײלב וצ הרירב א טאה ,םיא ראפ טשינ זיא
 ,םרוג רעד רעכיז זיא טנאלאט םענעגײא ןוא דיל ןגײא ריא טימ לגנארעג ריא

 ,״רעדיל״ יװ ןעמאנ ןטושפ אזא ןםײהעג אקװד טאה םאװ ,ךוב טשרע ריא סאװ

 יז יװ ,םעד ךאנ ראי קיםײרד רעביא טימ רעדא ,1949 ןיא טשרע ןענישרעד זיא
 .ןטײז 124 טאהעג טאה ךוב עטשרע םאד .דיל טשרע ריא טכעלטנפעראפ טאה

 ,״עיצקודארפ״ ןײז ןופ תומכ םעד טיול ןטפשמ טשינ טעאפ א ןעמ ףראד ךעלנײװעג

 ריא ןופ ןמים רעד סע זיא ,ןאמזוט־ץפח הכלמ ןירעטכיד רעד ןופ לאפ ןיא רעבא
 ץלא טאה יז ןוא םילכ יד ןופ םיורא ליװ םאװ ,טנאלאט םענעגייא ןטימ ףמאק

 .ןעמוקוצ טשינ טנוזעג ןײק ןופרעד טעװ םיא זא ,ארומ
 ןײמ דלימ״ — עטנאמרעד רעירפ םאד ןעװעג זיא רעדיל ךוב עטייװצ סאד
 ןבאה רעטציא ״רעטעפש ראי ןײנ עצנאג ןעמוקעג זיא ןוא ,ןטײז 116 טימ ,״דליװ
 ןופ סנטאש״ — ןבעגעג ןעמאנ א טאה יז םאװ ,ךוב טירד ריא ןגארקעג רימ
 ןא ןצנאג ןיא טלאהטנא םאװ ,ךוב םעד ראפ ןעמאנ רעראלק א ױוש ;״ןעקנעדעג
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 ןופ גנולמאז־רעדיל ריא ךאנ ראי ןביז ןעמוקעג זיא ןוא טםקעט ןטײז קיצכא
 .״דליװ ןײמ דלימ׳

 עקידנעטש יד יװ ׳גנופאש ןופ טײקרעגאמ ןוא טײקפאנק יוזא טשינ .יא םאד
 ףיוא טשינ םיא טזאל יז ׳קנופמ ליפ וצ זיא יז .טנאלאט ריא טימ טײקנעמונראפ
 ״דרוש רעטכעלש א טימ ןבראדראפ ךיז טעװ רע ארומ טאה יז ׳טםעק ענעגײא
 םיא טלאה יז ןוא הרוש רעכעלנײװעג ׳רעיורג א טימ ץלא ןופ רעכיג רעדא
 רע ׳טנעה עריא ןופ ךיז טםײר רע .ןילפיצםיד ןוא החגשה רעקידרדסכ רעטנוא
 .ליפ וצ רשפא םיא טעמאמ יז רעבא ׳ןעיורטעג םיא געמ ןעמ זא ׳רעכיז זיא

 ריא .רעדיל עריא ןיא רעדליב־עמאמ ענײש ךם א טאה ןאמזוט־ץפח הכלמ
 .טנאלאט ריא ףיוא ןא יז טדנעװ ןילפיצםיד עכעלבײװ ןוא עכעלרעטומ עגנערטש

 רעד ײװ ןעוט רעדניק עלא״ — לארשי תנידמ ןגעװ דיל א םריא ןיא טגאז יז
 ירפ טנאלאט םענעגײא םעד ףראד ןעמ זא ׳םעד ןיא טײג׳ם .״ןגײז ײז ןעװ ׳ןעמאמ
 לײװ ׳החגשה עכעלטײװ א רעדא ׳םיא ףיוא גיוא ןא ןטלאה ףראד ןעמ ׳ןענײװטנא
 ענעגײא עלופ ןגירק לאז רע זא ׳ןעיורטעג ןעמ זומ טנאלאט םענעםקאװרעד א

 .טײהײרפ

 ןאמזוט־ץפח הכלמ וצ יורטוצ ןטםלופ ןוא ןטסנעש םעד באה ךעלנעזרעפ ךיא
 טאה ןײלא ןירעטכיד יד םאװ ׳דאש א דימה רימ זיא׳ם ןוא טנאלאט ריא וצ ןוא

 ײז טליה יז ׳קיניזטםװואב ײז טנקלאװראפ יז ןוא תולעמ עריא וצ יורטוצ קינײװ
 עטושפ א ןפאכ טשינ הלילח ןלאז ייז זא ׳טײקשילרעטםױא ליפ יוזא טימ םורא
 עריא רעדיל לײט זא ׳זיא טאטלוזער רעד — טײקטושפ טנײפ טאה יז .גנוליקראפ
 טפײטשראפ ןרעװ ײז ׳ןטײקנארק ערעטםנרע ןפאכ רעדיל עריא ןופ תולעמ יד ןוא

 .קיטײװ זיב

 ׳ןםקעלפמאק עריא ףיוא טקוקעג טשינ ׳זיא ןאמזוט־ץפח הכלמ ןירעטכיד יד
 טימ ןעגנערבראפ וצ היחמ א זיא׳ס .ןטעאפ עטםטיאסערעטניא ערעזדנוא ןופ ענײא
 טײקכעלדליב רעשיטאזקע ריא טימ ׳תורוש עטפיטראפ ןוא עגולק ׳עטוג עריא
 טײקשינאקירעמא ריא .גנאזעג ריא ןופ טײקשינאקירעמא רעטלוב רעד טימ ןוא
 .שינאקירעמא זיא רעדיל עריא םורא טפול יד לײװ ׳ןריניפעד טשינ ןעמ ףראד

 יז טאה גנודליבסיוא עלופ ריא ןוא לדײמ גנױ א יז זיא עקירעמא ןײק ןעמוקעג
 ןיא טצונעג אד טרעװ גנודליבסיוא .ןטעטיםרעוױנוא רענאקירעמא ןיא ןעמוקאב

 .טראװ ןופ ןיז ןטםלעיאר ןוא ןטסעב םעד

 ףיוא ןוא .ןטעאפ עגרעדאמ־תמא ערעזדנוא ןופ ענײא זיא ןאמזוט־ץפח הכלמ
 דימת זומ יז זא ׳ליפ וצ טקגעדעג יז — רעריא םקעלפמאק א טקירד ךיוא םעד
 ׳קיצילב ׳ײנ יװ ײס ןירעטכיד יד זיא טכיזראפ ןקיזאד םעד ןא .שילרעטםיוא ןײז
 יז .טשינ ךיז טיורטעג יז — לאמ א רעדיװ — רעבא ׳טנאםערעטניא ןוא שירפ
 לאמ טפא .םזינרעדאמ ריא טלטרעװראפ ןוא טלטרעצראפ ,טלקיװראפ ׳טלקיצראפ
 טלעטש יז ׳שיטםינרעדאמ ןײז וצ טנשקעראפ ךיז טאה יז זא ׳שוריפב ןעמ טעז
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 סעמעט עטײרג ףיוא

 יז ׳ןטימ ןיא הרוש א פא טקאה יז ,סעזאפ ענעדישראפ ןיא תורוש עריא םיוא
 עכעלטע ןיוש טני־וװ יז .קיזומ ענעריובעגנייא ריא קיניזטםװואב טביוטראפ

 טפא רעײז טגאמראפ טײקכעלדלייב ריא ןוא םעלעשזדנא־סאל ןיא ראי קילדנעצ
 עריא ףיוא ליפ וצ טגעװ ןײלא יז רעבא ,טפול ןוא טײקיטכיל רעינראפילאק יד

 .דיל ריא ןופ טכיל ןלופ םעד ראפ טנוזעג םע זיא דימת טשינ ןוא תורוש

 רעד ײב ןעמעננא טשינ ןיוש ןעמ ןעק ןאמזוט־ץפח הבלמ ןירעטכיד יד
 ןיא טכארבראפ גנאל וצ ןיוש טאה יז .תוצע ןבעג ריא ןוא ןריפ יז ןוא טנאה
 עשיטעאפ ןבײרשראפ ןוא ןעגנוזײװנא ןבעג ריא לאז ןעמ זא ,דיל ןופ טאטשראװ
 ׳אברדא ,ןזײװנא ןוא טנאלאט ריא ןריניפעד טלאװעג זיולב באה ךיא .ןטפצער

 ־עגנײא ןא ןענעז סאװ ,ןםקעלפמאק עריא ףיוא ראנ ,תונורםח עריא ףיוא טשינ
 ןאמזוט־ץפח הכלמ ױו ןירעטכיד אזא זא ,ךיז טכאד רימ •ריא ןופ לײט רענעריוב
 ״עשיטעאפאכיספ״ ןעמוקאב ירפ אי טלאװ יז ןעװ ,ןענװועג ךם א ןעװעג טלאװ
 עטסנעש סאד טכארבעגםױרא טלאװ םאװ ׳קיטילאנא עכעלרע עסױועג א ״דכרדה
 ״דכרדה אזא זדנוא ייב טלעפ׳ם .טנאלאט ןקיטראגגײא ןוא ןכעלנײװעגמוא ריא ןופ

 .יורטוצ ןבאה שטנעמ רעטריטנאלאט א לאז ריא וצ סאװ
 םיא ןוא טנאלאט סנאמזוט־ץפח הכלמ ןריזילאנא וצ ךײש טשינ זיא ראפרעד

 עקיטראנגײא ןוא עשיטםירעטקאראכ עריא ןענעז יוזא ןוא רע זיא אזא .ןעמענעצ
 ריא וצ יורטוצמוא ריא ןופ ,טגאזעג יװ ,ןעמוק סאװ ,עריא תונורםח יד .רעדיל
 ןםקאװעגנעמאזוצ ךיז ןוא רעדיל עריא ןיא ןםקאװעגנײרא ןענעז ,טנאלאט םענעגײא
 — טםײה ךוב ײנ ריא .דיל ריא ןעמענפיוא יוזא זומ ןעמ ןוא תולעמ יד טימ

 ןופ סנטאש״ — ןסײה טנעקעג ךיוא טאה׳ס רעבא ,״ןעקנעדעג ןופ סנטאש״
 ׳ןעקנאדעג ןופ טנטאשאב — ןטוג םוצ — דימת ןענעז רעדיל יד לײװ /׳ןעקנאדעג
 ןלעניגירא ןא טימ ןעגנערבראפ ןופ ,םעומש ןטוג ןופ ןח םעד דיל ריא ןביג סאװ

 .ןשטנעמ
 יװ ןוא — דיל ריא ןופ ןבאה האנה ןלעוו ןשטנעמ לפיװ טשינ סייװ ךיא
 דיל ריא ןופ רעמענפיוא יד ןופ לאצ יד זא ,ץלא טוט ןאמזוט־ץפח הכלמ ,טגאזעג
 טאהעג האנה שוריפב באה ךיא רעבא — גנולמאזראפ־ןםאמ ןײק ןרעװ טשינ לאז
 ־כארט עריא טימ ,גנאזעג הײרעג ריא טימ ,תורוש עריא טימ קידנעגנערבראפ
 טריפ יז יװ טרעהעג שממ באה ךיא ןעוו ,טלאמעד וליפא ,ןעגנוטכאד ןוא ןעגנוט

 .עלעטייק ןדלאג א ײב טנאלאט ריא
 רעלעטימ רעד ןיא .סעירעס ײרד ןופ טײטשאב ״ןעקנעדעג ןופ םנטאש״
 •לארשי תנידמ ןיא ךוזאב ריא ןופי םעיסערפמיא־רעדיל עריא ןעמוק עירעס

 ןגעװ רעדיל־א־יד ךעלנײװעג טבײרש ןעמ יװ טםװועג יאדװא טאה ןירעטכיד יד
 רעקידעינולם ,רעטעפ ןופ ןעײרשעגםיוא ענרעבלעק עקידרדסכ יד טימ ,לארשי
 ־קנעדעג ךם א ןבעגעג זדנוא ןוא ןטימעגסיוא ךרד םעד טאה יז רעבא ,תולעפחה
 ,רעדיל עריא עלא רעביא ללכב ןגיל ןעקנעדעג ןופ םנטאש יד ;תורוש עכעל
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 ןײטשטאיג בקעי

 טימ ךיז ןעינימ ןעקנעדעג ןופ סנטאש יד װו ׳טנגױ ריא ןופ רעדיל יד ןיא וליפא
 .תורוש עכעלקנעדעג ,עקיטכיל ׳עטוג

 וצ טגײנעג ןעװעג רשפא קידנריטיצ טלאװ׳כ ליױו ,טריטיצ טשינ באה׳כ
 ןעלגנאר תורוש עטוג יד יװ ,ןזײװנא ןוא טנאה ןיא לטײט ןשידמלמ א ןעמענ
 ־ימרעט רעכעלטפאשנסיװ ריא טימ :ןײלא ךיז סיעכהל םנירעטכיד רעד טימ ךיז
 רעד ןופ דיל א ןיא .תוטשפ עקיטעז ריא טפא רעײז רעביא טריפ םאװ ,עיגאלאנ

 :יוזא ןירעטכיד יד טגאז עירעס רעטשרע

 ךיז ןיא ךאמ ךיא
 ךיא־יטנא ןא

 .ןשרעה סע זאל ןוא

 ריא ןופ רעמענפיוא לײט געװ ןיא ןײטש טעװ דיל ריא ןיא ךיא־יטנא רעד טא
 ־יטנא רעד לײװ ,ראפרעד ,תורוש עשירערעטש ןענעז תורוש ײרד עכלעזא ,דיל
 לײװ 5טשינ ןעמ טכאמ ךיא־יטנא ןא לײװ ןוא דיל ןפיוא רעװש טלאפ ךיא

 .ןשרעה םע זאל ןוא — ןגאז טשינ ןעמ ןעק ךיא־יטנא ןא ןגעװ

 רעטוג ראג רעד ןוא רעדיל עריא ןיא אד שוריפב זיא ךיא־יטנא רעד רעבא
 ןטאטיצ ךס א ךאנ ןעגנערב טנעקעג טלאװ׳כ .ןריראנגיא ןזומ םיא טעװ רענעײל
 םאװ ,״עלופ ענעכלעזא״ עריא רעטרעװ יד ןגעװ גאז ריא יװ ,לגנארעג ריא ןופ
 ־רעד״ ןוא טפאכ יז (יטלאװג) ״דלאװעג א טײגאב״ יז ראנ ,ןאט לאש א ןליװ
 ,״םומ א״ טםײה םאװ ,דיל א ךיוא טאה ןאמזוט־ץפח הכלמ .״טײהרעצנאג ײז טגנילש

 :,תורוש יד טימ דיל םאד ךיז טקידנע .״גנואוט זיא״ םאװ ןגײװש ןגעװ

 ןטראד טשרע
 םומ א ךיא ךאמ

 .רעביל ,טײקיטכערפ ןײד ןיא

 טעװ רענעײל רעקידנעמענפיוא־םעראװ ןוא רעמאזקרעמפיוא ,רעטוג רעד
 ןיא םימומ עטכאמעג עקיניזטםװואבמוא רעדא עקיניזטםװואב יד ןעזראפ רעכיז
 עטנכײצראפ יד יװ ״ןעקנעדעג ןופ סנטאש״ ךוב םאד ןעמענפיוא ןוא רעדיל לײט
 — סנירעטכיד עשידײ עטםלעניגירא יד ןופ רענײא ןופ ןבעל ןיא ןראי־קנעדעג

 .ןאמזוט־ץפח הכלמ

19.3.65 
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 ןאמטוג אזאר

 רעבעײל םעד ליפ וצ טשינ טקיטםעלאב םאװ ,ןירעטכיד א זיא ןאמטוג אזאר
 .קירוצ ראי קיצרעפ רעביא טימ רעדיל ןבײרש ןביוהעגנא טאה יז .עיזעאפ ןופ

 ,ענװאק טאטשנריובעג ריא ןיא ,1929 ןיא ןראװעג טקורדעג זיא דיל טשרע ריא

 םאד ״ןוא רעדיל רעביב ײװצ זיולב ןבעגעגסיורא יז טאה ןא טלאמעד ןופ ןוא
 ךיוא ןענעז עריא ןעגנולמאז־רעדיל יד רעבא .ןענישרעד טשראקא זיא עטירד
 יז טאה גנולמאז עטשרע ריא .רענעײל ןפיוא רעװש ךיז ןגײל םאװ ,יד ןופ טשיג
 ,״עטסטנעאנ ראג ראפ״ — ןעמאנ ןרעטנוא ,1925 ןיא ןילרעב ןיא ןבעגעגםיורא

 זיא ךוב־רעדיל עטײװצ םאד .ןטײז ףלעװצ עצבאג ןופ לטפעה א ןעװעג זיא םאד
 31 _ ןופ ךוב שפיה א ןעװעג ןיוש זיא םאד ,1947 ןיא קראי־ױנ ןיא ןענישרעד

 רעדיװ זיא ראי ןצכא עפאנק ךאנ טא ןוא .״רעדיל׳, — ועמאנ ןטושפ ןטימ ,ןטײז
 .״רעדיל״ — ןעמאנ ןרעטנוא ךיוא ׳ןטײז 46 ןופ רעדיל ךוב טירד ריא םיורא

 טאה ,עקירעמא ןײק ןעינוקעג זיא ןאמטוג אזאר זיב ,1939 ןוא 1921 ןשיװצ
 עינאפש ,ךײרקנארפ ,דנאלשטײד ןיא ,רעדנעל עשיעפארײא ריפ ןיא טגיװועג יז
 יד זא ,ראלק ןעװעג זיא ןעגנולמאז־רעדיל ענײלק עטשרע עריא ןופ .דנאלגנע ןוא
 װו ,רעדנעל יד ןיא עיזעאפ רעד ןופ טאמארא םעד טפא עגנײא טאה ןירעטכיד
 רעבא זיא יז .ןםנאױנ־ךארפש עכעלרעניא ערעײז וליפא ,טניװועג טאה ־ז

 •קיריל רעשיםור רעד ןופ העפשה רעד רעטנוא דיל ריא וצ ןעמוקעג

 ־אזוצ ןענעז ןצאז עריא ןוא שידײ קיטכיזראפ רעײז טבײרש ןאמטוג אזאר
 רעמ זיא יז זא ,ןגאז טשינ ןעק ןעמ רעבא ,גײלרעביא םיורג טימ טלעטשעגנעמ

 ..תוגושל ערעדנא ןופ רעדיל יד טימ יװ ,עיזעאפ רעשידײ טימ שימײה
 ,ןטיבעג טשינ ליפ ךיז טאה יז .ןירעטכיד עקיטראנגײא ןא זיא ןאמטוג אזאר

 ןוא ענײלק עטשרע עריא טימ עיזעאפ רעשידײ רעד ןיא ןענישרעד זיא יז טניז
 א וליפא ןעמענראפ לאז םאװ ,דיל ןײא ןײק ריא ײב אטשינ .רעדיל עגעטםאמעג
 ריפ ןענעז לאמ א ןוא דיל א ראפ תורוש ףלעװצ־ןעצ א גונעג טאה יז .לטײז ץנאג

 .גונעג ריא ראפ ךיוא תורוש

 ,טײקרעדבוזאב ןוא טײקליטש ,טײקלדײא ןיא עיציזאפמאק א זיא דיל ריא
 עטלײצעג עריא וליפא .רעדיל עשיריל םיוכרוד טביירש יז .טייקטרילאזיא טעמכ
 ןופ רענײא ןײק ףיוא ךעלנע טשינ זיא יז .תורוש עשיריל ןענעז רעדילטײצ
 ןגאז ןעק׳מ ,ךעלבײװ םיוכרוד יז זיא ךאד ןוא םנירעטכיד עשידײ ערעזדנוא
 ןטלאװ ײז יװ ,טײקידװעמעש ןופ ןח ןרעדנוזאב א ןגאמראפ רעדיל עריא .שלדײמ

 .ןענעײלרעביא ײז לאז ןעמ ידכ ,ןלעטשםיורא ײז זומ ןעמ סאװ ,טלטיורעג ךיז

 וצ טמולח טעאפ רעדעי .רעדיל 34 טלײצעגרעביא ךיא באה ךוב םעײג ןיא
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 ןײטשטאלג בקעי

 ־סױא ןטםטקעפרעפ םעד ןבעג םיא לאז סאװ ,דיל עטמאצעג ענײלק םאד ןבײרש
 ךיז טדער׳ם — ןײלק ןופ רענעלק דאנ ןענעז רעדיל םנאמטוג אזאר רעבא .קורד
 טלאװ יז יװ ׳טרעצעגסױא דיל ריא טאה יז — תורוש לאצ רעד ןופ טשינ אד
 ןיא ןענעז ראפרעד .ןגאזםיורא ,ןקעלפטנא ליפ וצ ךיז טעװ יז זא ,טאהעג ארומ
 ןענעײל טלאװעג ךיז טלאװ׳ם ,טרעקראפ .דייר עקירעביא ןײק אטשינ רעדיל עריא

 .ןטלאהעגקירוצ ײז ןוא טראשעגקעװא ײז טאה יז םאװ ,תורוש יד

 םאװ ,עכעלטע יד יװ רעדיל־עביל עכלעזא טנעײלעג טשינ גנאל ןױש באה׳כ
 ןא ןגאמראפ ײז .גנולמאז־רעדיל רעײנ ריא ןיא ןעמונעגנײרא טאה ןאמטוג אזאר
 ארומ טשינ טלאװ׳כ ועװ .ןאמ וצ יורפ ןופ דײר ענעגײא ןוא רעטיצ ןקיטראנגײא
 רעזדנוא ןיא וצרעד ךאנ — קורדםיוא םענעגארטעגפא לםיב א םעד ראפ טאהעג
 א ךיז ןיא ןגאמראפ רעדיל עריא זא ,טגאזעג ךיא טלאװ — טײצ רעטלארפעצ
 ראנ ,םזינארכאגא ןא יװ טשיג טקריװ םאװ ,טפאשביל רעתמא ןופ טײקידתועינצ
 עקידקיטיױו ןעװ ,גנונאמרעד רעתמא טימ ףיוא לפאצ א טיג׳ס .טרעקראפ דארג
 ןכעלטכעלשעג ןופ קיזומ רעד טימ רענעײל ןפיוא טקריװעג טאה טײקטקנעבראפ
 ־עגפא טרעװ רעמ ץלא ,ןענעז רעדיל־בײװ־ןאמ עשיריל רעפראש סאװ .ץאזנגעק
 ןופ טכעלפעגנעמאזוצ ןײא ןרעװ עדײב ןוא רע ןוא יז ןשיװצ ץענערג יד טשיװ

 .טכעלשעג ןדליװ ןטירד א

 ,ןעקנאדעג ךס א טגאמראפ יז רעבא ,דײר ליפ וצ ןופ ךיז טיה ןאמטוג אזאר

 ,קיטכיזראפ ןײז ןעמ ףראד רעדיל ענײלק טימ .דיל ריא ןיא ןײרא טגניז יז סאװ

 ײז .טײקצרוק רעײז ןיא ,םיוא ךיז ןלעטש ײז יװ ,ןענעײל טשינ ײז ראט ןעמ
 טרילראפ ,דיל עצרוק סאד פא טלפערפ ןעמ ביוא לײװ ,ךעלעמאפ ןפוז ןעמ ףראד
 עטוג ןופ ,ךיז טײטשראפ ,ךיז טדער׳ס .הרוש ןוא הרוש ןשיװצ ןוגינ רעד ךיז
 ־ירא ןא זיא דיל ריא .טבײרש ןאמטוג אזאר ױו רעדיל עכלעזא ןופ ןוא רעדיל
 ךיוא זיא גנאזעג ריא ,טײקיגנאזעג ןוא טײקכעלקנאדעג ןופ שימעג רעלעניג
 םוצ ךיז ןבײה םיפ יד םאװ ,קיריל רעטרעלירטעג רעגײטש םעד ןופ טשינ
 זיא׳ס .דיל ריא ףיוא ךעלנע זיא קיזומ ריא .םארג ןופ ןוא הרוש רעד ןופ טקאזנ
 ײז ׳ןעקנאדעג עריא ךיוא ןענעז יוזא .עזאלשיור א ,קיזומ ענעטלאהעגקירוצ א
 ײז רעבא ,תורוש עטכארטעגכרוד־ףיט ןוא עטגאזעגסיורא ףיט טפא רעײז ןענעז
 טשינ ןלאז ײז זא ,יוזא ןבירשעג ןענעז ײז ןוא דיל ןיא טמאצעגנײרא ןרעװ
 ןקיגנאזעג םעגײלק םעד ןופ לײט א ןרעװ ײז לײװ ,גנוניוטשרעד ןײק ןפורםיורא

 .דיל

 — תורוש ײרד עכלעזא טימ ךיז טקידנעראפ דיל טשרע ריא ןיוש

 — רעמ זיא ײװצ

 רערט א טימ רערט א יװ ,םנײא זיא ײװצ
 .רערט ןײא טרעװ
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 ,םעד ףיוא פא טשינ ךיז טלעטש ןעמ ןוא ךיג תורוש יד טנעײל ןעמ ביוא

 םעד ןעמ טרילראפ ,תורוש עצרוק ײרד יד ןיא ןאטעגפא טאה ןירעטכיד יד סאװ
 ןלעניגירא ןא ןגאז טקישעג ןעק יז יװ טשינ טריפשרעד ןעמ .ריא וצ געװ

 .פאק ןופ ןוא ץראה ןופ ןעמוק קיטײצכײלג לאז םאװ ,קנאדעג

 ־אגעגרעבירא לםיב א ןירעטכיד יד ךיז טניגראפ רעדיל־החפשמ עריא ןיא
 טסילש יז .רעטםײמ רעד יז זיא רעדיל עכלעזא ןיא ךיוא רעבא ,עיצאמע ענעם
 ״ענײמ רעטםעװש״ דיל םאד .טײקכעלדליב רענעטלעז ןופ תורוש ןיא ןײא ײז

 — תורוש עכעלקנעדעג עכלעזא טימ ןא ךיז טבײה

 רעדעפעג ןײא ןופ ײװצ לגיופ
 ,רעדעם ענירג־קייוט ןיא ךיז ןעשטשעיפ

 — רעטםענ עקידנסעי ןיא ךיז ןעילוט

 .רעטסעװש ןײמ זיא ןעמי רעביא

 לײװ ,טײקשימײה רעשירפ טימ ײנ טרעװ וױטאמ־סקלאפ טעמכ רעד טא
 ןיא .טימעג םענעגײא ןכרוד ןעגנוזעגכרוד ןאט־סקלאפ םעד טאה ןירעטכיד יד
 ןטקנעבראפ א ןבעג וצ ןאמטוג אזאר וליפא ךיז טביולרעד תורוש עטצעל יד

 — רעדיל עטליטשעגנײא עריא ןיא ןטלעז זיא סאװ ,ײרשעגסיוא

 .ךופ ןײמ ןופ ךופ ,ענײמ ביוט ,ענײמ רעטםעװש

 .ןוגינ ןײמ ןופ ןוגינ

 ןופ רעדליב ענעטלאהעגםיוא יד ךרוד ביל רעבא טרעװ ײרשעגםיוא רעד
 .״רעדעפעג ןײא ןופ ײװצ לגיופ״ יד

 ,טאמראפ ןיא וליפא ןײלק ׳רעדיל ךוב םענײלק םעד ןיא טאה ןאמטוג אזאר

 ריא טימ ןאראפ ןירעטכיד יד זיא םוטעמוא רעבא ,רעדיל ערעכאװש לאצ א ךיוא
 ןופ ןעמ טקירביאראפ ראפרעד .דיל וצ גנאגוצ ןקיטראנגײא ריא טימ ןוא טימעג
 טעשעג עקיבלעז םאד .קנאדעג םענעגנוזראפ א ,קורדסיוא ןא ״דרוש א רעדיל עלא
 ליפ וצ טשינ ךיז ןזאל ײז זא ,טרעצרעד יוזא ןענעז םאװ ,רעדיל לייט טימ ךיוא
 טנעל ,זיא דיל םאד ץרוק יװ זא ,ראלק רעבא טעז ןעמ .ןשטײטםיוא ןוא ןײטשראפ
 יז ןוא טשינ יז טכאמראפ יז .ריט עטצעל יד ,רעדיל עכלעזא לײט ןיא ,וצ יז
 .וצ יז טנעל יז ,טגאזעג ןיוש יװ ראנ ,םינפ ןיא רענעײל םעד טשינ יז טקאהראפ

 רענײק רעבא ,ןײמ רעקידװעמעש רעטצעל רעד רעביא ךיז טיג קינײװעניא ןופ
 .לעװש יד ןײגרעבירא ןוא ןענעפע טשינ ריט יד טעװ

 ןענעז םאװ ,טאג טימ ןםעומש .רעדיל עמורפ ךם א ןאראפ ןענעז ךוב ןיא
 ןדײשרעטנוא וצ רעװש זיא לאמ טפא .רעדיל־עביל עריא יװ שיריל יוזא טקנופ
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 ןייטשטאלג בקעי

 עריא ןופ ןח רעד טגיל םעד ןיא .םיוא דיז טהנעט ןירעטביד יד ןעמעװ טימ
 עשיריל־םיטניא עריא ,רעדיל־ןברוח וליפא ,רעדיל־טײצ עריא ,רעדיל עלא
 טא .הרוש רעד ןופ םיורא טגניז םאװ ,טײקכעלביל א ןגאמראפ עלא — רעדיל
 ־בײװ רעקיזאד רעד ןופ לסילש ןיא ןבירשעג זיא םאװ ,דיל קיטראנגײא ןא זיא
 ־רעפ א ׳דיל־טייצ א זיא׳ס יצ ,טשינ טרא קידנענעײל ןוא טײקכעלביל רעכעל
 דיל סאד זיא ןםאגעגנײרא לײװ ,דיל לאנאיצאנ א ראג רשפא רעדא ,דיל ךעלנעז
 ־קיגנאזעג עריא ןאמטוג אזאר קידנעטש טסיג םיא ןיא סאװ ,סעפעג םעד ןיא
 ןדער וליפא יוזא ןעק ןעמ ןוא ״םוק״ — טםײה דיל םאד .תורוש עכעלקנאדעג

 — ןחישמ וצ רעדא טאג וצ

 טירט עקידנעמוק ענײד ןגעקטנא ײג ךיא
 — ןגעקטנא רערעדנאװ א וצ ךיז דלעפ טיצ׳ם יװ

 ,טינ ךיז ריר ךיא ,ךימ חטש ןײמ טלאה סע

 ׳ןגעװ ענײמ רדםכ ךיז ןצריק ריד ראפ ראנ
 ׳טינש ןכאנ סטרעקאעצ שירפ א ,דלעפ א יװ ןוא

 ׳ןרעק םענײר יװ םענײרמוא ןא ןגעק טשינ ךיז ךיא רעװ
 ׳טיש םאוו טנאה ןייק ׳טערט םאוו ,םופ ןײק פא טשינ ךיא םיוטש

 •ןרעבעג זומ ךיא סאװ ׳יד ׳םיוא ײז גארט ןוא

 דרעפ עדליװ סעדראה ןופ ,גאט א טמוק םע ביוא ראנ
 — דרע ןײמ טגיל זאלטכורפ ןוא קיטכאמנא ׳טלפמארטעצ

 ׳טינ ךיז םאזראפ ,טייקילײה ןײד טימ םוק
 .טירט עקידנעמוק ענײד ןגעקטנא ײג ךיא

 ־עגמוא ןא זיא טשינ ךיז םאזראפ רעד ״דליפת א יװ ךיז טנעײל דיל סאד
 זיא דיל םאד .שיגעטראװ רעקידתורוד רעשידײ רעזדנוא ןופ גײנפא רעקידלוד
 ,םיוא ײז גארט ןוא״ — הרוש רעכעלרע אזא טימ ןוא רענעט עכעליורפ טימ לופ

 .״ןרעבעג זומ ךיא סאװ ,יד
 ענײלק ײװצ ןבעגעג ךוב־רעדיל םעײנ ריא ןיא זדנוא טאה ןאמטוג אזאר
 וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ סאװ ׳עטםלעניגירא יד ןופ ײז ןענעז ׳רעדיל־לארשי
 םאװ ,זדנוא ײב שינעצײלפראפ רעםיװעג א וצ טשינ ןרעהעג רעדיל יד .ןענעײל
 לכה־ךם ןיא םאװ ,תפצ א ׳ביבא־לת א ,םילשורי א .״רעדיל־א״ — ףור ךיא
 לעװ׳כ .הנידמ רעד ןופ עפאמ עטרעטרעװראפ ׳עטראיה א ןעמאזוצ ײז ןלעטש

 — ״לאדשי ןופ גראב״ ןםײה םאװ ,רעדיל יױוצ יד ןופ םנײא ןופ תורוש טכא ןעגנערב

 .םעלאפ עטײרפשעגסיוא ענײד ןעילב סע

 .דײז ןקידבוט־םױ ןופ שטײגק רעדעי
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 סעםעט עטיירג ףיוא

 ׳ללח ןיא טבלעװעגסיוא ןקור ןכױה םעד
 .טײל ןוא טאג ראפ וטםײטש

 ׳ןעלמיה ןביז עלא ךרוד טפיזעגכרוד יװ ׳ראלק זיא טפול יד
 ןײז לאז טײקרעטיול ןיא טיהעגסיוא זא

 ׳ןעלבמיצ עטריראב לאמא־לאמא ןופ ךיוהפא רעד
 .ןײװ ןסאגראפ לאמא־לאמא ןופ חיר רעד

 — טאג וצ הנעט א — ״ביוא״ ןוא ״ז רימ ןענעק יװ״ רעדיל־ןברוח ײװצ יד

 רעדיל עקיזאד יד ןיא .עיגאלאטנא־ןברוח רעלאנאיצאנ רעזדנוא ןיא ײנ ןענעז
 טאג טימ ךיז ןהנעטסיוא ריא ריא .לוק ריא ןירעטכיד עטמאצעג יד ףיוא טבײה

 — תורוש עשקחצי־יול עכלע;א ןאראפ ןענעז

 ,םערוטש א טימ וטםגאלש ךעלזערג ן וטםגאלש ןעמעװ

 ׳עמורק סעקשזעטם ראפ ,עשלזערג ראפ דניז ראפ
 ,טרעשאב ײז טסאה וד סאװ ,ערעטצניפ סרעטנאלפ ראפ

 דרע׳רד וצ ךיז ןעילוט םאװ ,עקיצניװ ןעלצראװ ראפ
 .םינפ ןײד ןופ ןטײקטיױו םיוא

 עצנאג םאד טמורפראפ םאװ ,גאז רעזעיגילער־ףיט א זיא הרוש עטצעל יד
 .דיל

 עריא עלא ןיא שיטעטעיפ זיא יז ,ןאמטוג אזאר ןירעטכיד יד זיא אזא ןוא
 .הרוש וצ הרוש ןופ טנאה ריא טריפ טײקמורפ ןופ ״ךיוהפא״ רעד טא .רעדיל

 זקידװעראפש סנאמטוג אזאר ףיוא טקוקעג טשינ ,ןענעז רעדיל עגײלק עריא
 .עיזעאפ רעזדנוא וצ גארטײב רעלעניגירא ןא ,גארטוצ

2.10.64 
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 ןיבור הםדה

 עשראװ ןיא ךאנ טאה סאװ ,ןירעטכיד עשידײ עטנאקאב א זיא ןיבור הםדה
 וצ שטנעמ ןופ״ טםײה רעדיל ךוב ײנ ריא .רעכיב־רעדיל ײװצ טכעלטנפעראפ
 דיל ץרוק רעםאװ ,ןענעפע טשיג רעדיל גנולמאז עײנ יד לאז ןעמ װו ןוא ,״שטנעמ
 טגירק — רעדיל עצרוק סנטסײמ טבײרש ןיבור הםדה — ןאט פאכ א טשינ לאז ןעמ

 .ןירעטכיד רענעריובעג א טימ ןאט וצ טאה ןעמ זא ,קורדנײא םעד ךײלג ןעמ
 עריא .ןבאה האנה ךײלג דיל ריא ןופ זומ ןעמ זא ,אקװד טשינ טנײמ סאד
 ןופ רעירפ רעבא ,ןסײבנײא ףראד ןעמ סאװ ,ןימ םעד ןופ דארג ןענעז רעדיל
 ןיא ײם ,ןעמארג ןיא טבײרש יז ןעװ ײס ,טראװ םוצ גגויצאב ריא טקריװ ץלא
 יד ןבעג וצ יװ טםײװ יז לייה ,טוג רעײז ךיוא טשרעהאב יז סאװ ,זרעפ ןעײרפ
 םעײנ ריא ןיא רעדיל עטמארגעגמוא עריא טלײצעג טשינ באה׳כ .םעראפ־תורוש
 םוטעמוא ןוא לאצ עשפיה א ײז טאה יז רעבא ,״שטנעמ וצ שטנעמ ןופ״ — ךוב
 ןלאז תורוש יד זא ׳טשינ טזאל םאװ ,ןירעטכיד רעד ןופ טנאה יד ןעמ טנעקרעד
 .טסקעט־עזארפ א ןיא טרעוױלגראפ ןרעװ — טרעקראפ רעדא ,ןעילפעצ ךיז
 ןעגנילקראפ ועמארג יד סאװ ,הלעמ יד רעדיװ ןבאה רעדיל עטמארגעג עריא
 ןובשח ןפיוא ,רענעגנװוצעג ןײק טשיג זיא םארג רעד זא ,טעז ןעמ .דיל םאד טשינ

 .תורוש יד ןופ
 ,ראפרעד טושפ ,ןטעאפ עשידײ ןשיװצ — ןעמאנ ןטוג א טאה ןיבור הסדה

 ךיז ןעיצאב׳ס יװ טשינ םײװ׳כ •ךעצ ןופ — זיא יז זא ,ךײלג טנעקרעד ןעמ ליױו
 ,טקאפ רעד טריםערעטניא ײז ךיוא יצ ׳עיזעאפ ןופ םרענעײל ןזרעפ עריא וצ

 אזא ץונ׳כ .הרוחס — עשיטעאפ יװ ןענעקרעד ךײלג ךיז ןזאל רעדיל עריא םאװ
 ןופ טרעװ מעד ןקירדרעטנורא ליװ ךיא לײװ ,הלילה טשינ ״דרוחס יװ טראװ
 א זיא םיניבמ עטסקינײװעניא ןופ גנויצאב יד לײװ ,טרעקראפ ראנ ,ללכב דיל
 ,טנאה רעד ןופ שממ וליפא ןוא גיוא ןופ ץלא רעביא ןוא םישוח יד ןופ גנויצאב

 ־טנאקאב עטנעאנ טסילש ןעמ רעדײא ךאנ דיל ןופ ״רוטםקעט״ יד ןא טריר םאװ
 .דיל ןופ רעבײרש ןטימ טאפש

 וליפא .קינײװעניא ןײז ןופ ,דיל ןצנאג ןופ האנה יד טמוק טשרע רעטעפש
 רעשיטעאפ רעתמא ןופ רעטכיד אזא ןיוש זיא ,ןשיוטנא לאז קינײװעניא רעד ןעװ
 ןוא עיסעפארפ רעד ןיא ןײרא זיא רע .עבארפ עטשרע יד ןעגנאגעגכרוד הרוחם
 אזא טימ ןםילש ןלעװ טשינ רעדא אי טעװ ןעמ .סיפ ענעגײא ףיוא טײטש רע
 ןוא עשזנארב רעד ןיא טלײצעגנײרא זיא רע רעבא ,טפאשטנאק עטנעאנ רעטכיד

 .תױרחא רענעגײא ףיוא — טוט רע סאװ ,ץלא טוט רע
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 יװ רעמ שטאכ — דיל ןופ הכאלמ וצ גנאגוצ רעשיאזארפ א יװ טגנילק׳ס
 ןופ תוניבמ עטקעריד עקיפיואנביוא עטשרע יד ןפאכראפ וצ קיטײנ זיא הכאלמ
 ־אכעמ אזא וליפא רעבא — עינאװאטשור עצנאג יד זיא׳ם — ןטםקינײװעניא ןא
 ךײלג ןוא םדוק ךיז טיג׳ם ,אברדא .הכאלמ יװ רעמ ךס א זיא גנאגוצ רעשינ
 ןוא ךיז ײב — ןענרעל ךס א ףראד טעאפ א .טײקטנרעלעגםױא־טשינ יד רעביא
 ןטײרג א ףיוא ןרעװ טלקיװטנא זומ ןענרעל קידרדםכ ןײז רעבא — םעגעי ײב
 טשינ ךיז ןעק׳מ סאװ ,םעד ףיוא ,טפאשנגײא רענעריובעגנײא ןופ טנעמאדנופ

 .ןענרעלםיוא
 עטנרעלעגסיוא ןופ ןינע םעד ןיא רעפיט ןײגנײרא ןוא ןײז ךידאמ טשינ ליװ׳כ
 ערעײז ךיוא ןבאה ןוא גונעג אד ןענעז עכלעזא ןוא — טנעמאדנופ א ןא ,ןטעאפ
 סאװ ,ןטעאפ עכלעזא רעדיװ ןוא — גגוקיטכעראב־ץנעטסיזקע ןופ ןטנעמאמ
 ,הרות יד .קנאשעג א יװ ןעמוקאב ןבאה ײז סאװ טימ ,םעד טימ ךיז ןענעגונאב

 טנורג ןײק ןבאה סהרות עלא זא ,ןגאז ןעק ןעמ .טשינ טנורג ןײק טאה ,ןעמ טגאז
 ןוא ןליװ ײז לפיװ ערעדנא ,ןענעק ײז לפיװ ןפעש סאװ ,ןטעאפ ןאראפ .טשיג
 םענעגײא ןא ךיוא ןעק ןעמ .טנאלאט רעײז וצ טסאפ ײז לפיװ ערעדנא ךאנ

 לאז ןעמ ןוא ןרעװ טקעדראפ ןצנאג ןיא לאז רע זא ,ןענרעלקעװא יוזא טנאלאט
 ןײמ זא ,טשינ ליװ׳כ ,טגאזעג יװ ,רעבא .טײקנגייא לםיב סאד ןעזםיורא טשינ
 ריא וצ ןוא רעדיל סניבור הםדה וצ גנאגוצ םעד ראפ רעװש וצ ןרעװ לאז המדקה
 ךיז טזאל ןיבור הםדה זא ,ןגאז וצ גונעג .״שטנעמ וצ שטנעמ ןופ״ — ךוב ײג
 ריא .דיל ריא ןיא תולעמ עכעלביױו ךס א טימ ,ןירעטכיד א יװ ןענעקרעד ךײלג
 סאװ ,יורפ א ןופ ןענעז רעטרעװ ענעבילקעגוצ יד ןוא רעכעלבײװ א זיא ןאט
 .יורפ עשידײ א יװ — ןגאז ךיוא ןעק ןעמ יצ ,טשינ סײװ׳כ .יורפ א יװ טגניז
 סאװ ,תורוש ןאראפ ןענעז ״גנוצנאלפרעביא״ גנולײטפא רעטײװצ ריא ןיא זיולב

 .יורפ עשידײ יד ןרעהםיורא ײז ןופ ןעק ןעמ
 יד .םעירעם יױוצ ןיא טלײטעגנײא זיא ״שטגעמ וצ שטנעמ ןופ״ ךוב סאד

 — ״גנוצנאלפרעביא״ — עטיױוצ יד ןוא ״ךיז וצ הליפת א״ — טסײה עטשרע

 זיא ןיבור הםדה .ןײמ ןכעלרעניא ןא ןבאה ךיוא ףראד ןוא ןכעלרעסיוא ןא טאה
 .לארשי תנידמ ןיא ןצנאלפרעביא ךיז ןעמוקעג זיא ןוא ןליופ ןיא ןראװעג ןריובעג

 ,ןעעדיא טימ ןבעל א ןופ גנוצנאלפרעביא ערערעװש יד זיא ןײמ רעכעלרעניא רעד

 רוד״ ריא ןעװעג ןענעז ײז .דנאל ןשידײ ןיא ןײרא טשינ ריא טימ ןענעז םאװ
 שיטילאפ א טאהעג טאה ןיבור הסדה .טײז רענעי ןופ ןבילבעג זיא םאװ ,״רבדמה
 רעדיל עריא באה ךיא .ןבעל שיטעאפ ריא טימ טריניבמאק טאה יז סאװ ,ןבעל
 ןאראפ ןעגעז ךוב םעײנ םעד ןיא .טנעײלעג טשינ עכאפע רעשיטילאפ ריא ןופ
 ־עגפא רעד ףיוא ןײלא ךיז ןעניפעג ףיוא ןוא ״םעטארק״ יד ףיוא םיזמר עכעלטע
 ,עקיײװצ א ראפרעד זיא ״גנוצנאלפרעביא״ יד .םעטארק יד ןופ טײז רענעםאלש

 רשפא ןוא קיטײװ א טימ ,ןריטנעירארעביא ךיז לארשי תנידמ ןײק ןעמוקעג זיא יז
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 ־ראטשעגסױא ןופ רבדמ ןםיורג ןיא ןגיל ןבילבעג זיא םאװ ,םעד ךאנ טפאשקנעב
 .רוד רעזדנוא ןופ ןלאעדיא ־ןוא ןדײ ענעב

 עטעשטפעשעג ןכוז רעדיל םניבור הםדה ןיא ןעמ זומ םעלא םעד ראפ רעבא
 זיא יז רעבא היל ויא עיפארגאיב ריא ןלײצרעד זדנוא ליװ ןירעטכיד יד .םיזמר
 ןרעדנװו םאװ ,ןזרעפ עטקעריד ןאראפ ןענעז רעדיל עריא ןיא ןוא — עקיײװצ א
 טרירוזנעצ ךיא רעטײװצ א רעבא .ןדער ליװ יז .טײקיײװצ רענעגײא רעד ףיוא ךיז
 עטריזיטעאפ ןופ גײװשראפ א ףיורא ײז ףיוא טגײל ,דײר עריא (זטריזיריל) —

 .ליומ טנפעעג םיוק א טימ ןײטש ןבײלב םאוו ,תורוש

 יד .דיל ןיא עיפארגאיב ריא טשיג זדנוא טלײצרעד יז זא ,זיא ףום רעד
 ןקעװ רעדיל עריא .שיגאלאכיספ טנאםערעטניא זיא ״טײקטריקאלב״ עקיזאד
 ןופ םעטא םעד זיולב טשינ ןוא דײר עריא ןרעה ןלעװ וצ ריגײג א דימת טעמכ

 .ןפיל ענעגיװשראפ

 טלאװ יז יװ ,קורדנײא ןא רעדיל עטםײמ םניבור הסדה ןכאמ רימ ףיוא
 רעבא ,דײר רעה׳כ ־רימ וצ טדערעגרעבירא ןוא ךײט טײז רענעי ףיוא ןענאטשעג
 ־טרעװ ןשיזיפ םעד טושפ ךיוא ראנ ,ךעלטלאהניא זיולב טשינ ׳טשינ ײז פאכ׳כ
 יד ,קחרמ רעד ,טפול יד ,טניװ רעד — ןײרא ךיז ןשימ׳ס .לעטשנעמאזוצ ןכעל
 זיא ץלא סאד ןוא — לוק ךעלשטנעמ טרעטײװרעד א ןופ גגאזעג םאד ,טכיל
 ןלײצרעד ןוא ןגאז רימ ליװ יז םאװ ,דײר םצע יד רעבא ,דיל ריא ןיא ןאראפ

 •רימ וצ טשינ טײגרעד — דיל ןיא ןעלדנאװראפ ץלא ןוא

 יד ,ןײלא יז רעבא ,ןדאלםיוא ןוא ןלײצרעד ןוא ןגאז רעכיז ליװ יז ןוא
 — ןכײצגערפ רעסיורג רעד םעד רעביא טרעטאלפ .טשינ טזאלרעד ,״עטײװצ״

 ןןעגנושיוטנא ןוא ןדײרפ עשיעדיא עריא ןסעגראפ ןצנאג ןיא יז ליװ םאװ ראפ
 רעגנירג ללכב זיא׳ם לײװ ,רעדא ׳ײװ ליפ וצ טוט׳ס לײװ ,ןקעװ טשינ ײז יז ליװ
 טריטקיד םאװ ,ןענעקםפ וצ רעטנוא טשינ ךיז םענ׳כ ? רעפיט ןעגנירדוצנײרא טשינ
 רעד ןזאלרעד טשינ לאז יז זא ,לגיפש ןופ םיורא טקוק םאװ ,״יז״ רעדמערפ רעד

 .טראװ ןלופ םוצ ןעמוק ״יז״ רערעדנא

 ןיא עקאט ,ןלײצרעד ןוא ןגאז ןלעװ ףיוא ןעקנװו ןאראפ יאדװא ןענע׳־׳ם ןוא
 ״? יז זיא רעװ״ — דיל םעד

 טנגעגאב יז ךיא באה ,ךיז טכאד ,ןטכענ טשרע
 ,שיוק ריא ןיא ןרעטש ןבײלק געװכלימ ףיוא

 ׳טנגערעג ריא ףיוא טאה סאװ ,טכיל םאד זיא װו
 ? טשיורעג ריא רעביא טאה סאװ ,ןוגינ רעד װו ןוא
 ,ןטםײרט וצ פאק ןעיורג םעד ,טנאה יד םיוא יצ׳כ

 .םײה ןוא קידרעטיצ םערא ריא רימ וצ טקערטש יז

 ,טאג ןײמ
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 ,יז טםיימ ןענאװ ןופ — יורפ עדמערפ יד
 ,טםײרט א טציא ףראד ךיא ךיוא ,ךיא זא

 ןעװעג דארג זיא׳ם ,רעםאװ טײז רענעי ןופ דײר ענעגנאגרעד םאד ןענעז
 זיא אד וליפא רעבא ,ןגארטעגקעװא דײר עלא טשינ טאה טניװ רעד ןוא ליטש
 ״שיוק א ןיא ןרעטש ןבײלק״ טימ ןוא ״געװכלימ״ א טימ ,טליהעגמורא ץלא
 ןבעל א ראפ גונעג טםײרט עקאט זיא .טםײרט — יװ טראװ ךעלבעל אזא טימ ןוא
 ־עג שיגעטארטם טרעװ ״זיז זיא רעװ״ דיל םאד לגנאגפיוא ןטרעטיבראפ ןופ
 טגאמראפ סאװ ,״גנוצנאלפרעביא״ עירעם רעײנ רעד ןופ ריט רעד ייב טלעטש
 ״ךיז וצ הליפת א״ — עירעם רעטשרע רעד יבגל ,״ביבא־לת״ יװ לפעקרעטנוא אזא
 ןםײװ רימ יװ ,טגיל ביבא־לת ןוא עשראװ ןשיװצ .עשראװ — לפעקרעטנוא ןטימ
 ,הילע עכעלנײװעג יװ רעמ וליפא ,טעטש יױוצ ןשיװצ קחרמ רעד יװ רעמ ׳ליװו

 שינעטסיװראפ א ,רעסעב ךאנ ,שינעטסיװ עצנאג א ,טגא.עג יװ ,ײז ןשיװצ טגיל׳ס
 .״ןרעטש ענעבילקעג״ טימ ןדערראפ וצ ײז ךײש טשינ זיא׳ס סאװ ,ןראי ןופ

 ײז ןוא ןינע ןא ךיוא אפוג ךיז ראפ ןענעז ״ןרעטש ענעבילקעג״ רעבא
 .ןבילקעגםיוא ךיז ראפ טאה ןיבור הםדה ןירעטכיד יד סאװ ,געוו םעד ןטכײלאב

 רעדא ,ןגאז טשינ ליװ יז סאװ ,דײר יד ריא ןופ ןרעדאפ טשינ רשפא ראט ןעמ
 ןרעװ ײז יװ רעדיל עריא ןעמענ ףראד ןעמ .ןגאז וצ טשינ — ךיז טמאצ יז םאװ

 .למיה ןופ לרעלעט סאד ןרעדאפ טשינ ןוא געװכלימ ןיא ןעגנו עגםיוא

 רעבא ,גנאזעג ריא ךימ טמענ דימת טשינ .ןירעגניז א זיא ןיבור הםדה ןוא
 עלא ןיא טעמכ שוריפב ןעמ טרעה םאד .לוק ןגײא ןא גנאזעג ריא ןיא רעה׳כ
 ״דרוש א דימת ךיוא ןעמ טניפעג ײז ןיא ,עטסלאיוױרט יד ןיא וליפא ,רעדיל עריא
 ןבילקעגםיוא יוזא טאה ןיבור הםדה זא ,טזײװ סאװ ,ײרד םענעגײא ןא ,טראװ א

 .עיזעאפ רעשידײ רעד ןיא געװ ריא

 ,קראטש יוזא ןײז

 ,טמאזנײאראפ ןבײלב וצ חוכ רימ ןקעלק לאז׳ס

 .לכש םעד ןעניד ןגאזפא ךיז טעװ ץראה׳ם ביוא

 ןטעב טשיג הליחמ ןײק
 ,םענײק ײב טשינ ,ךיז ײב

 .לבײמש ןײק םעגײק ײב טשינ ,ךיז ײב ןטעב טשינ

 ,קלח ןײמ ףיוא סיוא טלאפ םאװ ,ןײש יד ןטיהראפ

 .ןלייטעצ ךיז טיורב טימ יװ ריא טימ ןענעק וצ

 יד וצ לםילש א ןאראפ רשפא זיא ײז ןיא לײװ ,תורוש עכלעזא ןלעפעג רימ
 ,ךיז ײב טשינ — הליחמ ןײק ןטעב טשינ ןליװ ײז לײװ ,ןפיל עטםערפעגנעמאזוצ
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 ־באלאג״ יד יװ רעטנענ תורוש עכלעזא רימ ןענעז טראפ רעבא .םענײק ײב טשינ
 םניבור הסדה ןלעפעג רימ .״ןלערק עלערינש א ענסעװ ןופ רימ ךאמ״ ןופ ״עירעט

 .רעדיל־רעדניק ןוא ־עבאב ,־עמאמ

 ,עירעם ערעקראטש יד ןײז טפראדאב רשפא טלאװ םאװ ,״גנוצנאלפרעביא״

 ןטלעז א ןאראפ טראד זיא ןגעװטסעד ןופ .רעװעשראװ רעד ןופ רעכאװש זיא
 ,דיל א זיא׳ם •״דרע־ורמוא״ — זיא םאד ־ךוב ןיא עטםשידײ סאד זיא םאװ ,דיל

 ,תורוש עכלעזא זיב ,תורוש עטשרע יד ןופ סיורא ךיז טגאז ןוא ךיז טגניז סאװ

 — דיל ןופ טפלעה רעטצעל רעד ןיא

 ,ורמוא ןופ דרע
 ור ךאנ ןעמוק ײז

 ,סיורא ןכיור ןוא רעבירג יד ןופ

 םאלפ א ןטכענ ןופ תונובשח יד
 ׳טנערבראפ ןוא גנאל ןופ טאה טכײלגעגםיוא

 טילג ,רעקיטולב א ,ןובשח ןײא זיולב
 ,טנעה ערעײז עטרעוױלגראפ ןיא

 דלעפ ןײד ףיוא עז ךיא ,ךיז טכאד רימ ןוא
 .טולב רעײז ןירג ךיז טלגנאז עם יװ

 זא ,תודע טגאז םאװ ,דליב־טראװ טריפאקםעלעט א זיא — ךיז טלגנאז עם
 ריא ןיא ,טאטשראװ ןשיטעאפ םניבור הםדה ןיא ךיז טלגנאז ןוא ךיז טלגניז׳פ

 .גנוצנאלפרעביא רעקיטסײג רעײנ

14.5.65 

310 



 בראפנעזאר הוח

 זיא בראפנעזאר הוח ןירעטכיד יד םאװ ,זיא סע דלוש םנעמעװ טשינ םייװ׳כ
 ׳תמא .עיזעאפ רעשידײ רעד ןופ םארטש ןכעלריטאנ םעד ןופ ןראװעג טרעטײװרעד
 זיא עדאנאק רעבא ׳עדאנאק ןיא טײצ ערעגנעל א ןיוש טניוװ ןירעטכיד יד

 לפיװ ףיוא ,עיזעאפ רעשידײ רעקיטײצטנײה רעד ןופ טיױו ליפ יוזא ףיוא טשינ
 ןאראפ זיא אפוג עדאנאק ןיא .רעדיל עריא ןיא סיורא סע טזײװ בראפנעזאר הוח
 רע טלעטש שירעטכיד סאװ ׳שארב ןשטיװאר ךלמ טימ ׳ןטעאפ עשידײ זײרק א
 רעשידײ רעד ןופ גנאג ןרענאיצולאװער ןוא ןרענאיצולאװע םעד ראפ ךיז טימ
 בראפנעזאר הוח ןירעטכיד יד .טרעדנוהראי ןבלאה א רעביא ןופ ךשמ ןיא עיזעאפ
 א סעצײלפ ענײז ףיוא ןגארטעג טאה םאװ ,ןלאגיס .י .י טנעקעג טוג ךיוא טאה

 .גנאזעג ןוא ןושל־ײנ ןופ אשמ עשיטעאפ עשידײ עסיורג

 הוח ןופ רעדיל עײנ יד טנעײל ןעמ ןעװ רעדנוװ םיורג א ראפרעד זיא׳ס
 וװ־ץעגרע זא ןוא רעטנעצ ןופ טרילאזיא זיא יז זא ,ןײא טעז ןעמ ןוא בראפנעזאר
 ־טנא רעד טימ ןאט וצ קינײװ ןבאה םאװ ,רעדיל עריא יז טגניז טײז רעד ןיא

 ז עיצאלאזיא עקיניזטםוװאב סע זיא .דיל ןשידײ ןופ נגולקיװ
 רענעבילקעגםיוא קיניטםוװאב א זיא׳ס א ,יוזא זיא׳ס זא ןײז רשפא ןעק׳ס
 ־רעביא עריא ןוא ,דײר עטגאזעג עריא טיול ןוא קיטאמעט ריא טיול לײװ ,ךרד
 ־עג יד דמערפ טשינ ןענעז ריא זא ,בראפנעזאר הוח טזײװ ,ןזרעפ ענעבילקעג
 רעקיטײצטנײה רעד ןופ ,שטנעמ ןקיטײצטנײה םעד ןופ ןשינעטכארט ןוא ןעקנאד

 .ףוס ןזיב ןריפרעד ןוא ןזרעפ עטשרע יד ןופ קנאדעג א ןטכארטכרוד ןעק יז .יורפ

 ־ןײלא־ךיז א יװ ,עםיורג ראג יד זיב ענײלק יד ןופ ׳רעדיל עריא עלא טעבראאב יז
 ־עג ןוא גנאלקעג טימ טפאשהירב סיורג םיורא טזײװ יז .באגפיוא םענעבעגעג
 ןםאלשאב טושפ טאה יז זא ,ןעמעננא ראפרעד ןעק׳מ .ןצאט־ןזרעפ ןופ רעפמילק
 ,ןענעקרעד ןעמ ןעק ךוב ריא ןיא .דיל ןשידײ םעײנ םענופ ןרעטײװרעד וצ ךיז

 ףראד ןעמ .טשינ תוכײש ןײק ןצנאג ןיא שיטקאפ דיל םעײנ םעד טימ טאה יז זא
 טאה בראפנעזאר הוח סאװ רעדיל ךוב ײנ ריא ןיא *טרעקראפ ןגאז רשפא סע
 ריא ןיא עמעאפ רעגנאל א ןופ ןעמאנ ןפיוא ,״ןדע־ןג ןופ םיורא״ ןבעגעג ןעמאנ א
 רעקיטציא רעד טימ גניזנעמאזוצ םעד טשינ ןעמ טרעה ,עירעם־רעדיל רעטצעל
 רעדיל יד טימ טשינ וליפא ,טגאזעג טלאװ׳כ ןוא ,עיזעאפ רעשידײ רעקידעבעל

 .״עגנױ״ יד ןופ

 טאה ןירעטכיד יד זא ,ךוב סאד קידנענעײל קורדנײא םעד וליפא טגירק ןעמ
 ןעװ ןוא — טײצ רעזדנוא ןופ עיזעאפ־טלעװ רעד וצ ןקור ןטימ טרעקעגמוא ךיז
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 ךיז טדער׳ם ראנ ,לפאצ ןטצעל םעד אקװד טשינ ךיא ןײמ ,טײצ רעתנוא גאז׳כ
 .דאירעפ־המחלמכאנ םעד ראפ שיטםירעטקאראכ ןענעז םאװ ,רעדיל ןופ

 ןריובעג שירעטכיד שממ ׳הפוקת רעד טא ןופ דניק א זיא בראפנעזאר הוח
 םעד טבעלעגכרוד טאה יז .ןראי יד טא ןופ םירוסי יד ןוא רעדיוש םעד ןופ ןראװעג
 ןופ רעדיל ךוב א טימ קילגמוא ןופ םיורא ןוא ןראװעג טעװעטארעג ,ליורג ןצנאג
 ןכאנ ןגארטעגרעטנוא זדנוא טאה יז סאװ ,ךוב טשרע ריא ןיא .גאזוצ ןקידנטײדאב
 עשידײ עקיזאד יד .ןזרעפ ענעטילעגכרוד־ףיט לאצ א טנעײלעג רימ ןבאה ,ןברוח
 יד ןיא םיםינ ענעי ןופ ,םנ א ןעװעג יװ ײם ןענעז לדײמ גנױ א ןופ רעדיל

 וןראװעג טשראפעגםיוא גונעג טשינ ךאנ ןענעז םאװ ,ןרעגאל־עיצארטגעצנאק.
 ןבאה ךעלדײמ עגנױ ןוא םירוחב עגנױ יוזא יװ ןפײרגאב וצ ךעלגעממוא זיא םע
 ןשידײ ןופ ןורכז ןטרינילפיצםיד םעד ןוא תורישע יד ןטלאחעגפיוא סאטעג יד ןיא

 .טראװ

 עיזעאפ־ןברוחכאנ רעשידײ רעד ןיא ןעמאנ א ןראװעג זיא בראפנעזאר הוח
 ,גנוטראװרעד רעד טימ רעדיל עקידרעטײװ עריא ףיוא טראװעג טאה ןעמ ןוא

 .טגאזעגוצ ןוא טרעכיזראפ ןבאה רעדיל עטשרע עריא סאװ

 ־צנאג רעד ןוא ריא ןשיװצ זגורב א ןעשעג זיא םעפע זא ,סיוא טזײװ רעבא
 רעקידתונשקע ןא יװ ןענעז רעדיל עײנ עריא .עיזעאפ רעשידײ רעד ןופ טײק
 ןוא ןבירשעג ןבאה׳ס יװ וןבײרש ךיא ליװ יוזא :דיל ןשידײ םוצ ףורםיורא
 .שאוהי רעגנױ רעד ,ןעזײר םהרבא ,דלעפנעזאר סיראמ ,ןיסעיל .א ןעגנוזעג

 טימרעד רעבא .יקצול ןופ וליפא ןוא רעגנאמ ןופ סאכע ךוב ײנ ריא ןיא ןאראפ
 טדער אד .טפאשטנאקאב רעשיטעאפ ןופ זײרק רעקיניזטסװואב ריא ךיז טסילש

 רעדיל םטעאפ ןדעי ןיא .ײרעכאמכאנ ןופ רעדא ,העפשה עטקעריד ןופ טשינ ךיז
 .ןעמאזוצ ךיז טגניז רע ןעמעװ טימ ,ךיז טרבח רע ןעמעװ טימ ןענעקרעד ןעמ ועק
 רעשידײ רעד ןיא גנוגײשרעד עלעיצעפם א ראפרעד זיא ךוב םבראפנעזאר הוח
 ,גנאזעג ,גנאלק ןיא — דיל ןשידײ ןרעטלע םעד ןופ ףורקירוצ םעד טימ ,עיזעאפ

 .טראװ ןטימ טפא רעײז וליפא ןוא

 ןיא ךײלג .םעירעם ןביז ןיא טלײטעגנײא זיא ״ןדע־ןג ןופ סיורא״ ךוב ריא
 ןופ טירט עטשרע יד ףיוא פארט רעד טלעטשעג טרעװ דיל־ריפנײרא םעד

 — םיא טגערפ יז ןוא לגיופגניז םוצ טגניז יז .דיל ןשידײ

 ,רעביל לגיופ ,ריד זיא עשז־םאװ

 ? גנאזעג םענעדײז ןופ ץנירפ

 רעבירא סאד וטםקוק ןיהװו
 ו גנאב ןוגינ ץיד זיא םאװ ןוא

 ־יזטםװואב יװ שרעדנא טשינ — טאה בראפנעזאר הוח זא ,רעשמ ךיז ןיב׳כ
 ןריױותעטניא םיא ןוא לגיופגניז א טימ ןהנעטוצםיוא ךיז ןבילקעגסיוא — קינ
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 לגיופגניז םײב .״גנאב ןוגינ״ ןטימ ״גנאזעג רענעדײז״ יװ ןעמארג עכלעזא טימ
 — גאזוצ ןײז ןעװעג םײקמ טשינ טאה רע םאװ ראפ ,ןירעטכיד יד ךיוא טגערפ

 — טרעפטנע לגיופגניז רעד .״דײר עקידתולעפתה טימ ןעגניזאב טכאנ יד״

 .סע םײװ ךיא ׳דניק ןײמ ׳טלאזעג באה׳כ

 .טשינ ךימ טגלאפ ןוגינ ןײמ ראנ

 ,סע םײרעצ שטאכ ןוא ץראה םאד םענ

 .טימעג ןײמ זיא אזא ראנ

 יד ןבעג קיניזטסװואב זדנוא ליװ ןירעטכיד יד זא ,ןא טמענ ןעמ ןעװ זיולב
 רעדליב עטלא ,ןעמארג עטלא ,רעטרעװ עטלא ןופ עיצאזיליטםרעביא עײנ עקיזאד
 װו ׳ךוב םוצ גנאגוצ רעםיװעג א ןפאש ךיז ןעק ,דײר עקידתולעפתה עטלא ןוא
 ןטימ טעברא עשיטעאפ ריא טוט בראפנעזאר הוח זא ,םינמיס גונעג אד ןענעז׳ס
 ״ןזײװאב גונעג ןאראפ ךיוא ןענעז ךוב ריא ןיא .יוזא אקװד ליװ יז זא ,ןםיװ ןראלק
 ןוא תורוש טימ ןשאררעביא וצ ריא טגנילעג ,ןטלא ןופ םאר ןיא וליפא זא

 .רעדליב

 םאד דמערפ שיכיספ זיא ןבראפנעזאר הוח זא ,ןעמעננא ראפרעד זומ ןעמ
 ךיז ןיא קינײװ ןוא טנעײלעג קינײװ ראפרעד םע טאה יז זא ,דיל עשידײ עײנ
 רעד ןופ טעטיצילפמים רעד ןיא רעמעװקאב ךם א ךיז טריפש יז .ןעמונעגנײרא

 .רעדיל־עביל עריא ןיא וליפא ,עיזעאפ רעשידײ רערעטלע

 ,עטלאק יד ,רעגניפ יד ראנ דאש א

 .ריראב א סנײד ךאנ ןעקנעב סאװ

 ,עטראפשראפ ןרערט יד ראנ דאש א

 .ריד ףיוא ןטראװ ןוא ןטראװ סאװ

 עריא ןענעז ,ןירעטכיד רעגנױ א ײב ןענעײל ליװ ןעמ םאװ ,ךאז עטשרע יד
 יאדװא ןעמ ליװ ,רעדיל־עביל ךאנ זדנוא טקנעש יז ביוא ןוא ,רעדיל עכעלגעזרעפ
 רעבא ,עמעט עקיזאד יד ןא טמעראװ ןוא ״טמענעצ״ ןירעטכיד יד יוזא יװ ןעז
 — ״טפאשביל״ םיוא טגניז יז ןוא זדנוא טימ שממ ךיז טצײר בראפנעזאר הוח

 — ןזרעפ עכלעזא טימ — רעדיל־עביל ןופ עירעס ריא טםײה יוזא

 — ןטראװ וצ ןעמעװ ףיוא רעמ אטשינ

 .טכאנ יד ןיוש טגנעה רעכעד ףיוא

 ,ןענאב עלא ןיוש ןענעז ןעמוקעג
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 .טכארבעג טשינ ךיד טאה ענײק ראנ

 — ןפאה וצ ןעמעװ ףיוא רעמ אטשינ

 ןעװעג עיתליא ןא טםיב וד
 ,ןפאלש ךיז ןגײל זיולב ןעמ ףראד טציא

 .ןעשעג טשינראג טלאװ לאמ ןײק יװ

 יםארג ןזאירוק אזא טימ דיל־עביל א ןקידנע ןופ קירוצ טשינ ךיז טלאה יז
 :גנאלק

 — ןעמוק ןיוש טםלאז ןעװעג רעסעב טלאװ

 ,טײװצעבלאז ןײז ןיוש לאז ףוג ןײמ

 ״דמשנ ענײלא ןײמ ׳יז שטאכ
 .טיארלא טעמוא ריא טימ זיא יז

 עיליצ ןופ רעדיל־ןעיורפ ןוא רעדיל־עביל טגעײלעג ןבאה רימ יװ םעד ךאנ
 ׳יקסנילכישז לזײר ׳ןראק לחר ׳יקסװאדאלאמ עידאק ׳יקסנירפעװ לעשאר ׳ןיקפארד
 עכלעזא ןענעז ׳ערעדנא קילדנעצ א ןוא יל הכלמ ׳ןאמטוג עזאר ׳ןאמםאב הקבר
 ׳טגאזעג רעירפ באה׳כ יװ ׳ףיוא ײז טמענ ןעמ ןעװ ׳טיארלא רשפא רעדיל־עביל
 ראפ טאה ןירעטכיד יד סאװ ׳ליטם ןטלא ןיא םעיציזאפמאק עשיטםיליטם יװ
 זא ׳טשינ ךיז טבײלג׳ם .ןליפשפיוא טלאװעג קיצארט ראג רשפא ןוא אקװד זדנוא

 .טימעג םענעגײא ןופ ׳רעדיל עכלעזא ןבירשעג ךיז ןופ טאה בראפנעזאר הוח

 יװ ןפוא ןיא ןה ׳שיםאלק שממ זיא םאװ ׳דיל א ןאראפ זיא ךוב ריא ןיא
 ־עגוצ רעד טימ ןוא רעדליב עלעניגירא יד טימ ןה ׳ןעגנוזעגםיוא זיא דיל םאד
 יװ ןזײװ ןלעװ םאװ ׳ןזרעפ ײװצ זיולב ןעגנערב לעװ׳כ .טײקשילאקיזומ רעטםאפ

 .ןכוז עקידארומ םאד ךיז ןיא טרעהעגנײא טאה ןירעטכיד יד

 זיוה םאד זיא טיובעג טײקנײלא ןופ ךאמ ןופ
 .ןכש רעטסטגעאנ רעד זיא טכאנ ןוא

 ׳םורא טעשזדנאלב אד םאװ טכיל עקיצנײא סאד
 .ןכוז םאװ ׳רעגניפ יד ןופ טכיל׳ס זיא

 רעצ ןופ ןריט טאה עדנילב יד ןופ זיוה םאד
 .רעיוא טציפשעגנא ןא — רעדעי ןוא

 ׳גנאל ענעגיװשראפ ׳ןעלדיפ יװ ׳רעטצנעפ יד
 .רעיורט ןופ םעקשטימם ףיוא טקיצײרקעג
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 םעמעט עמיירג ףיו$ז

 ,תורוש עכלעזא רעבא ,דליב ןיא שטשוטמ לםיב א זיא הרוש עטצעל יד זיולב

 םאװ ,רעגניפ יד ןופ טכיל׳ם זיא ,םורא טעשזדנאלב םאװ ׳טכיל עקיצנײא סאד״ זא
 .ךוב ןיא טניפעג ןעמ םאװ ,תורוש ענעטארעג טשינ ךם א טרעװ ןעגעז — ״ןכוז

 ןעמאר יד ןיא .רעדיל עטוג קילדנעצ ײװצ א ןבײלקפא ךוב ןיא ןעק ןעמ
 ךם א ןאראפ ךיוא ןגעװטםעד ןופ ײז ןיא זיא עיזעאפ רעטרעטלעראפ ןופ
 הוח .דייר יד רעבירא ןטכײל םאװ ,תורוש עקידנצילב טראד ןוא אד ןוא ,םנגײא
 ײז טצונ יז ןוא רעטרעװ ךם א טאה יז .טפאשהירב ליפ וצ ןופ טדײל בראפגעזאר
 סיוא ליפ וצ טקאט יז .רעםעב ךס א ןעװעג טלאװ גײװשנשיװצ א ןעװ ,טפא וצ
 ־אזוצ ןראװעג ןפאשעג זיא ץלא זא ,קורדגײא םעד ןפאש ףראד דיל א .עמעט א
 טאה טעאפ רעד זא ,ןריפשרעד ףראד ןעמ * ליפעג ,קנאדעג ,קיזומ ,טראװ — ןעמ
 ,עמעט יד יװ ןעז ךיוא געמ ןעמ רעדא ,טרעטםײמאב ןוא ןעמאזוצ ןטלאהעג ץלא

 רעמ טשיג טלאהניא ןופ טבײלב םע ןוא טעאפ ןופ טפיולטנא טלאהניא רעיור רעד
 .דיל ןיא טעשזדנאלב םאװ ,אכע רעכעלמיוק א יװ

 סאד טרינידראבום יז ,קראטש וצ עמעט יד טרינימאד בראפנעזאר הוח ײב
 ־אב ראפרעד ןוא ,טלאהניא םוצ — עכעלדײשאב־משינ םאד ,דיל ןיא עשיטםימ
 זא ,זיא טאטלוזער רעד .סעיטאמאטסערכ ראפ ןבירשעג דיל א טפא ךיז טמוק
 ־לוש טפא ןרעװ טלאהניא ןטריצילפמאק םענעפורעג יוזא ןא טימ רעדיל וליפא
 ־עד ערעגנעל עריא ןופ טאהעג האנה ץלא ןופ רעקינײװ ראפרעד באה׳כ .קיםעמ

 .םעיראגעלא עשילביב ןופ עקידװעשטײטםיוא יד ,רעדיל עשיראטאמאלק

 דיל א זיא׳ס .״לכלוש א ןיא ןעגנאגעגנײרא טלאװ ךיא״ — זיא דיל טוג א
 .קיזומ ענעגײא ןא ךיוא סע טגאמראפ ראפרעד ןוא טימעג םענעגײא ןופ

 עכלעזא טימ ןא ךיז טבײה ״רעטםעװש ןײמ ןופ טנעה יד״ יװ ,דיל ןײש א
 .תורוש עטוג

 ,רעטםעװש ןײמ ןופ טנעה יד סנעניגאב ךיז ןעלקיװעצ׳ס

 .למירד ןופ עטכאװרעד סרעכעב עקימולב יװ

 רעטסעװש ןײמ ןופ טנעה ףיוא ךיז גנאב יוזא טסיגעצ׳ס
 .למיה ןרעטיול ןופ עטיולבעצ טפאשקנעב יד

 ;״גנאב״ טראװ עטרעטלעראפ םאד — םגפ א ןגאמראפ תורוש עמוג ריפ יד

 רענעבעגעגנײא רעצנאג רעד בילוצ ,ןײז לחומ טראװ עקיזאד םאד ןעק ןעמ רעבא
 ןײק טשינ ןירעטכיד יד ןיוש טפאש זרעפ ןטירד ןיא רעבא .זרעפ ןופ קיזומ

 .תואמזוג — ראנ ,רעדליב

 ,רעטסעװש ןײמ ןופ טנעה ףיוא ןעלדיפ ןופ רעמאי טגיל׳ם

 ,עניד ףיוא רעגניפ ףיוא — ןשיװאלק ןופ זיורב רעד
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 * רעטסעקרא־ןטײלפ א טפור טעלג ריא רעדעי ןוא

 .ענתטם עשיפראה א טרעװ ריראב רעדעי ןוא

 ךיז ןופ סיורא טיג םאװ ,יורפ אזא ןלעטשראפ ןלעװ עקאט ךיז לאז ןעמ ןעװ
 •ןרעיוא יד ןטיה טזומעג ןעמ טלאוו ׳״זיורב״ ןשילאקיזומ ליפ יו.א

 ךיז ןםײר דיל םעד ןיא לאמ א רעדיװ רעבא ן ״ןקירב״ זיא דיל טוג א ךאנ
 :תודוש עשירעדיל־קלאפ־וצ עכלעזא ןײרא

 ןריצאפש ןעגנאגעג ןרעג ךיא טלאװ טראד ׳א
 ? ןבעל ןײמ וצ טנעאנ ןוא רימ ביל זיא םאװ ,םעד טימ

 :ןריראב ןפיל ענײז פיל ןײמ טימ טלאװ׳כ ןוא

 .ןבעװ רימ ןיא טוט םאװ ,ןוגינ ןופ טײדנא ןא

 ,שיפדלאג״ — ךיוא ןרעהעג ךוב ןיא רעדיל עלעניגירא ןוא עטוג ראג יד וצ

 רעדיל עטוג סבראפנעזאר הוח ןופ .״דניק ןײמ ראפ דײלק א״ ןוא ״טםבראטש וד
 עריא טנעײל ןעמ ןעװ ןוא ,תולעמ עשיטעאפ ךם א טגאמראפ יז זא ,ראלק זיא
 רעדא ,םיעדױב — ןסירעגפא יוזא זיא יז םאװ ראפ ׳שזא טסירדראפ רעדיל עטוג
 ןופ ךיוא ראנ ,רעשידײ ראנ טשינ עיזעאפ רענרעדאמ רעד ןופ — םיעדױ אלב

 .רעשידײ־טשינ רעד
6.2.66 
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 ױלקאשזד-רעמאה הרש ןירעלײצרעד יד

 רעצרוק רעד ןשיװצ ןעמ טדײשרעטנוא רוטארעטיל יעשינאקירעמא רעד ןיא
 עכלעזא ןרעװ ןטלע. דעײז ןוא גנולײצרעד רעצרוק־ץרוק רעד ןוא גנולײצרעד
 ןיא טלמאזעג רענעטלעז ךאנ ןוא רעבײרש עטנאקאב ןופ ןבירשעג ןעגנולײצרעד
 רעד ןוא עציקס — ןפורעג םעראפ עקיזאד יד ןעמ טאה זדנוא ײב ,םעראפכוב
 ,רוטארעטיל רעשידײ רעד ןיא גנולײצרעד רעגײטש םעד ןופ רעטסײמ רעטםערג

 עשידײ יד ןיא ןוא םידימלת ךס א טאהעג טאה רע .ןעזײר םהרבא — ןעװעג זיא
 ־רעד עטפא ןא ןעװעג ןציקם ןענעז עקירעמא ןיא ןוא עפארײא ןיא ןעגנוטײצ

 .רעבײרש־ןציקס יװ ןעװעג טנאקאב ךיוא ןענעז רעלײצרעד ןוא ,גנונײש

 טםעג ענעטלעז ןראװעג ןעגנולײצרעד עצרוק־ץרוק עקיזאד יד ןענעז סנטצעל
 םנטםײמ ןקורד ןטםירטעלעב ערע.דנוא .ןלאנרושז ןיא ןוא ןעגנוטײצ עשידײ ןיא

 .ןלעװאנ ןופ ןעלטיפאק ןופ קורדנײא םעד רעכיג ןכאמ סאװ ,ןעגנולײצרעד עגנאל
 רעצרוק־ץרוק רעד ןופ טםנוק יד ךאנ ןריציטקארפ סאװ ,עטלײצעג יד ןשיװצ

 .ןילקאשזד־רעמאה הרש — זיא גנולײצרעד
 ,גנולײצרעד א ןופ רעטרעװ יד ןלײצ וצ טניװועג טשינ ןעמ זיא חנוא ײב

 ןילקאשזד־רעמאה הרש ןעק ,רעטרעװ ןופ סאמ רעד טימ קידנדער רעבא
 עלארטנעצ עטנאסערעטניא ןא ןרעמאלקגײרא רעטרעװ טרעדנוה ןצפופ ערעסאװ ןיא
 זיא ןירעבײרש יד .טקילפנאק ןשיטאמארד א םעד םורא ןפאש וליפא ןוא עמעט
 טצונ יז םאװ ,סעיצאוטיס עשיטאמארד וצ טיצ ריא ןוא עםירטקא ןא ןעװעג לאמ א
 ןיא .ךעלטײז עכעלטע ןעמענראפ סאיװ ,ןעגנולײצרעד ןיא טקישעג רעײז סיוא
 ־ײצרעד ףניפ־ריפ א זיולב ןאראפ ןענעז ״לטעטש ןוא .טאטש״ — ךוב ןטםײנ ריא

 .גנולײצרעד רעצרוק־ץרוק רעד ןופ םאמ יד רעבירא ןגײטש םאװ ןעגנול

 ־ראפ טאה יז .ךוב טירד סנילקאש,ד־רעמאה הרש זיא ״לטעטש ןוא טאטש״
 טשרע ריא ןוא קירוצ ראי קיסײרד א טימ גנולײצרעד עטשרע ריא טכעלטנפע
 םאד .קירוצ ראי קיצנאװצ א טימ ןענישרעד זיא ״ןטלאטשעג ןוא ןבעל״ — ךוב
 ןבעגעגסיורא ןילקאשזד־רעמאה הרש טאה ״ןגײװצ ןוא ןעמאטש״ — ךוב עטײװצ
 זיולב זיא ,רעכיב ײװצ עקידרעירפ יד יװ ךוב עטםײנ םאד .קירוצ ראי ןעצ א טימ
 ןיא טכעלטנפעראפ טאה יז םאװ ,ןעגנולײצרעד רעקילדנעצ יד ןופ בײלקפא ןא
 זדנוא ןירעלײצרעד יד טאה ״לטעטש ןוא טאטש״ ןיא .ןלאנרושז ןיא ןוא ןעגנוטײצ
 הרש םאװ ,עטסעב יד ןופ ןענעז ײז ןוא ןעגגולײצרעד 21 ענעבילקעגפא ןבעגעג
 רעטעפש ,עדאנאק ןײק גנױ רעײ;ןעמוקעג זיא יז .ןבירשעג טאה ןילקאשזד־רעמאה
 ־אב יז ןוא ריא ןיא ךאנ טבעל לטעטש סאד רעבא ,ןטאטש עטקינײאראפ יד ןיא

317 



 ןײטשטאלג בקעי

 עשידײ קינײװ ־טײקשירפ־קנעדעג רענעטלעז א טימ טײהדניק ריא טבײרש
 ןײז וצ ׳לטעטש ןשידײ םענײלק םוצ קירוצ טײװ יוזא סנטצעל ןעײג רעבײרש
 ־ילגטימ־החפשמ ןופ עירעלאג ןוא טײקכעלגעט־גאט ׳טאמילק ןקיטםײג ,רעגײטש
 עכעלטע ןגאמראפ ןעגנולײצרעד־לטעטש עריא .ןילקאשזד־רעמאה הרש יװ ,רעד
 דיז ןענעײל ײז ןוא ךעלעמארד ענײלק ערעדנוזאב ןענעז ײז .לאמ א טימ תולעמ
 רעשיפארגאיבאטיוא רעטנאםערעטניא יװ ,תונורכז־רעדגיק יװ ןעמאזוצ ךיוא
 ןוא סעמומ ןוא סרעטעפ ,עבאב־עדײז ריא טימ ךיז ןענעקאב רימ .לאירעטאמ
 ־רעד עטריציקם עריא ןיא ףיוא־טבעל ןילקאשזד־רעמאה הרש .רעדניקרעטסעװש
 טבעל ןירעבײרש יד .לטעטש ןופ סעידעגארט ןוא סעידעמאק ענײלק ןעגגולײצ

 רעזדנוא וצ רעײטשײב ריא ןעװעג ךיוא טלאװ׳ס יװ ,ךיז ןופ םיורא ץלא סע
 יד ןוא ןײלא עמעט יד ,ןטקעפע ןײק טימ טשינ ךיז טצונאב יז .קינארכ־ןברוח
 טעטילאער יד גנולײצרעד רעצרוק ריא ןביג ,טלא ןוא גנױ ןשיװצ ןטקילפנאק

 .ןטלאטשעג עשלטעטש ןוא טפול עשלטעטש יד ןפורקירוצ ןקידתמא ןופ

 ןיא ןראװעג טכעלטנפעראפ ןענעז סאװ ,ןעגנולײצרעד יד םאװ ,זיולב דאש א
 טײקצנאג רעד וצ ןראװעג טײרגעגוצ רעםעב טשינ ןענעז ןעגגוטײצ ענעדישראפ
 טײב ׳גנולײצרעד רעדגא ןא ןיא רעבא ׳עלעבײט־היח טםײה עבאב יד .ךוב ןופ
 לאירעטאמ ןשיפארגאיב אזא ןיא .גגולײצרעד רעבלעז רעד ןיא ןעמאנ ריא ךיז
 ׳ןעמענ ערעײז ןטלאהנא טגעמעג עמארד־החפשמ רעד ןופ ןענאזרעפ יד ןבאה
 ־עגרעביא ךיוא ןענעז םע .עלהרש — דימת טםײה ןירעלײצרעד יד ןעװ טרפב
 ןטלאהאב יװ ,ךעלציפש עשעדײז וליפא ןוא ןעגנורעדליש־רעדליב ןראװעג טרזח
 ענעדישראפ ןיא לאמ עכעלטע טפערט ןעמ םאװ ,לקעז־ןיליפת ןיא לפעל א

 .ןעגנולײצרעד
 גנױ רעײז ןעמוקעג זיא ןירעבײרש יד סאװ ,טקאפ רעד זיולב טשינ זיא׳ס
 טבעל עשלטעטשטלא םאד םאװ גנורעדנװוראפ םיורא טפור סאװ ׳עקירעמא ןײק
 ־עדגיק ךרוד ןעזעג זיא םאװ ׳גנורעדליש־םײה עצנאג יד ךיוא ראנ ,ריא ןיא יוזא
 ־ניק עירפ ןופ ךעלטײז עטשרע יװ ךיז ןענעײל ןעגנולײצרעד לײט .ןגיוא עשיר
 רעד ראפ טסאפעגוצ טוג ןוא שידײ־שימײה ךיוא זיא ןושל םאד .תונורכז־רעד

 .טײקשירעלײצרעד רעקיםילפ

 טלקיװראפ וליפא זיא ריא ןיא םאװ ,גנולײצרעד א זיא ״טחוש עלהחמש״
 םעד טשינ ךיז טפיולראפ ןירעבײרש יד רעבא ,עיגאלאכיספ־רעדניק ענרעדאמ

 .תומימת טימ טלײצרעד יז ראנ ׳געװ

 הנותח יד .לאירעטאמ־גנונאמרעד רעטוג זיא ״שזראבדעשפ ןיא הנותח א״
 ןא טמוק ףום םוצ ןוא טײקטײרב רעשידיגנ רעצנאג ריא ןיא טרעדלישעג טרעװ
 סעבאב ץימ״ — זיא ךוב ןיא ןעגנולײצרעד ערעסעב יד ןופ .לאניפ רעטכירעגמוא
 .ךעלקינײא יד טײק ריא ןופ ןעלגניר ענעדלאג וצ־טלײט עבאב יד .״טײק עגעדלאג

 יד טדניבראפ יז ןוא לאירעטאמ ןשיטאמארד ןקראטש טגאמראפ גנולײצרעד יד
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 טגירק ״דניק״ םאד ןעװ ׳ןראי עקידרעטעפש ענעפאלראפ יד טימ טײהדגיק
 ןגעק עימק א יװ ׳טײק רענעדלאג סעבאב רעד ןופ הנתמ עטגאזעגוצ יד פא טשרע

 .תונכסךאלפארע יד

 ןוז־ןוא־־רעטאפ ענעםעגראפ טעמכ יד ןופ ףורקירוצ א זיא ״קידצ עלמהרבא״
 טגנערב ןורכז רעד ןוא לםעטש ןיא טײצ־גנאגרעביא זיא׳ס .ןעײרעגירק עפראש
 ןביוהעגנא ןוא םאלק א ןראװעג זיא רעטעברא רעד ןעװ ,ןטנעמאמ ענעי קירוצ
 ןיא ןעגנולײצרעד ערעגנעל יד ןופ ״קידצ עלמהרבא״ זיא בגא ;טאטש יד ןקעװ

 •ךוב

 גנולײצרעד רעצרוק רעד ןיא טרעדלישעג טרעװ עידעמאק עשלטעטש א
 ״עטריזינאגרא״ ןוא רעדניק ףיוא קערש א ןא טפראװ סאװ ,״קוביד רעציגדיב״

 .םיורא קוביד םעד טבײרט לטעטש ןופ טנגױ עטכאװעגפיוא יד זיב ,םרעלטעב

 ,ענעדײ א ןופ פיט רענעטלעז רעטרעדלישעג־טוג א זיא ״עלעבײט עמומ״ יד

 .טיוט ןטימ טפאשטנעאנ ןיא ףיוא־טבעל יז יװ ןוא טיוט םוצ קר ריא טיצ םע םאװ

 .דרע רעשיטלעװענעי ףיוא ךיז טצעזאב יז ןעװ ,טשרע ךיז טילבעצ יז יװ

 רעצרוק־ץרוק רעד ןופ ןרעטםומ עטםעב יד ןופ ״עלעבײט עמומ״ יד זיא בגא
 םיורא טגנערב ןוא טקנופ םוצ ןוא שימאנאקע זיא הרוש עדעי .גנולײצרעד
 טפור החפשמ עצנאג יד סאװ ״דבורק רעטײװ רעד ןופ טלאטשעג םאד רעטלוב
 .״הגותח טאה עבאב ןײמ״ ךיוא זיא גנולײצרעד עצרוק ענעגגולעג א .עמומ — יז

 ריא טשרע טיוב יז ןוא רעדניק עלא ןופ ןליװ ןגעק טײג ,הנמלא יד ,עבאב יד
 ןוא החפשמ עצנאג ריא ןזאלראפ וצ הרובג יד וליפא טגאמראפ יז .טפנוקוצ
 ־םיורג רעד ןופ ןעגנולײצרעד יד ןיא .לארשי־ץרא ןײק גוױז ריא טימ ןראפקעװא
 ןענעז ןטלאטשעג יד .תונורכז עטלײצרעד ןופ טאמילק רעד ןאראפ ךיוא זיא טאטש
 ןוא ןעמונאב טשרע טאה ןילקאשזד־רעמאה הרש ןעװ ,ןטײצ ענעי ןופ םנטםײמ
 רעטםימ״ .לטעטש םאד ןזאלראפ טאה יז יװ םעד ךאנ ,טאטש יד ״ןעמונעגנײא״
 טבעל םאװ ,שטנעמ רעמאזנײא ןא ;ןטלאטשעג־פאש עירפ יד וצ טרעהעג ״ואשזד
 םוצ םולח ןײז טימ םיא טבײרט ןאמראפ־פאש רעד ןוא םולח א ןיא סיוא ךיז

 .ףוס ןכעלדײמראפמוא

 רעקילאמא ןא ךיוא זיא רע .״קינװאקלאפ עלעקעי״ זיא טלאטשעג ״טעפ״ א
 הוואת רעקידמשוגמ ןשיװצ ךיז טלגנאר רע .״טאירטאפ״־רעטאעט א ןופ פיט
 — רעטאעט ןשידײ ןקילאמא ןופ לאבמיס םוצ טפאשײרטעג רענעריוװשעג ןוא

 .טריפמוירט טגנױ רענעגײא ןײז וצ טעטילאיאל לםיב ענעטלאהאב םאד

 ־רעמאה הרש סאװ ,ךוב ןופ לײט םעד ןופ ןעגנולײצרעד עצרוק יד ןיא
 ערעדנוזאב א טפאכעגפיוא םוטעמוא ךיוא טרעװ ,טאטש — טפור ןילקאשזד
 רשפא ץוחא ,טשינ טריזילאראמ ןירעבײרש יד .םעלבארפ א ,טקילפנאק א ,עמעט
 ןא זיא גנולײצרעד רעד ןופ לאראמ יד װו ,״םנידנײרפ ײװצ״ גנולײצרעד ןײא ןיא
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 ןײטשטאלג בקעי

 ןופ זירעבײלק עטנשקעראפ ןוא עקראטש ןײק ןײז וצ טשינ ךיז טניול׳ם :עטלא
 •טקיטעפשראפ ןעמ זא ,זיא ףוס רעד לײװ ,םינתה

 — גגולײצרעד רעשלטעטש א טימ ךיז טסילש ״לטעטש ןוא טאטש״ ךוב םאד

 עקיזאד יד .ןיבר רעקסמאדאר ןופ טיוט ןטימ ,״טנײװעג טאה עלעטעטש ןײמ ןעװ,
 ־ראפ יד טקידנעראפ ןוא רצוא־ןורכז ןופ ןעמונעגםיורא רעדיװ זיא גנולײצרעד
 ־איבאטיוא ןשירעלטםניק ןטלטײקעג םעד ןיא ,לטעטש ןוא טאטש ןשיװצ גנודניב

 .ןילקאשזד־רעמאה הרש ןירעלײצרעד רעטוג רעד ןופ לאירעטאמ ןשיפארג

17.1.65 
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 ךאברעיוא לחר ןופ ״לארשי דנאל ןיא״

 טאה טײצ רעד ךרוד ןוא 1950 ןיא לארשי ןײק ןעמוקעג זיא ךאברעיוא לחר
 ףיוא ןענישרעד ןענעז םאװ ,ןברוח ןגעװ רעכיב עריא טימ ןעװעג םש־הנוק ךיז יז
 טלאה סאװ /׳לארשי דנאל ןיא״ — סריא ךוב עטםײנ םאד ,תירבע ןוא שידײ
 .הנידמ רעשידײ רעד ןיא ךוב טסקעז ריא ןיוש זיא ,ןטײז טרעדנוה ריפ עפאנק

 טװורפעג ךיז״ — ריפנײרא ןיא זדגוא טלײצרעד יז יװ ,ךאברעיוא לחר טאה אד
 ־רעביא יװ ײם ךיז טאה יז רעבא ,״עמעט־ןברוח רעד ןופ עלייוו א ףיוא ןאטסיוא
 ןוא ןשטנעמ םורא ןעגנורעדליש״ יד ןופ בור רעד ךיז טײרד סע זא ,טגײצ

 .״הטילפה תיראש רעשיליופ רעד ןופ תולרוג

 םע ןוא םוטנדיי ןשיליופ ןופ ןברוח םעד טבעלעגכרוד טאה ןירעבײרש יד
 רעטײװ טגאז יז יװ ,ןקורדנײא עטקידנוװעגנײא עקיבײא עקיזאד יד ריא ןטײלגאב
 ליפ יוזא ,ןעזעג רימ ןבאה ןבעל שידײ ןטארטעצ ליפ יוזא״ — ריפנײרא םעד ןיא
 ןעײג םנטאש ליפ יוזא ,ךיז רעטניה ןזאלעג רימ ןבאה שא טימ גרעב ןוא תוברוח
 ,ןבעלרעד וצ היכז יד טאהעג טשינ ןבאה םאװ ,יד ןופ םנטאש יד — ךאנ זדנוא

 •״ןעז ןענאק וצ
 ־קידװעעז יד ןופ עגײא זיא יז .ןעז ןאק יז ןוא טבעלרעד טאה ךאברעיוא לתר
 זיא׳ס .החפשמ־רעבײרש רעזדנוא ןיא עטםטנעגילעטניא יד ןופ ענײא ןוא עטס
 א זיא םאװ ,ץנאגעלע ןא — ענעעזעג סאד ןבײרשאב ןיא ןוא ןעז ריא ןיא ןאראפ
 דגאל ןיא״ ךוב ריא ןופ .ןליפעג עקידעבעל ןוא ןשטנעמ ןעלדנאהאב ריא ןופ לײט
 םאװ ,ןשטנעמ ןופ גנולמאזראפ־ןםאמ עשפיה א ןעמעננעמאזוצ ןעמ ןעק ״לארשי
 טזײװ למעזעג ןקיזאד םוצ גנויצאב ריא ןיא ןוא ,ןעמוקעגנא ןוא טכײרגרעד ןבאה
 יד רעביא גנוכאװאב רעכעלרעטסעװש ןופ רעטיצ םעד םיורא ךאברעיוא לחר
 לײװ ,ךעלדליב עגולק־שיריל ענײלק עריא ןענעײל וצ טוג זיא׳ס .עטכײרגרעד
 טאה גנובײרשאב עטסצריק יד וליפא ןוא טײקמעראװ טימ טמעטא לדליב סעדעי
 וצ סאװ םעפע דימת טניפעג ךאברעיוא לחר .גנוקיטכעראב־ץנעטםיזקע ענעגײא

 .ןפאכוצפיוא םאװ ןוא ןעז
 ־עגנא יד ןופ ענײא — ״לארשי דנאל ןיא״ ךוב םאד רעביא טנעײל ןעמ זא
 ־רעיוא לחר סאװ ,טםירדראפ — ןעגנוראפרעד־ןעײל עטםטגײלעגנא ןוא עטסמענ
 רענעבילקעג רעזדנוא ןגעװ טדער ןעמ ןעװ טנאמרעד ןטלעז יו;א טרעװ ךאב
 ־ראפ ןיא ןענישרעד זיא םאװ ,ךוב עטםײנ םאד .םנירעבײרש עשידײ ןופ החפשמ
 ןעגנולײטפא עלא ןיא ןוא ןעגנולײטפא םקעז טאה ,ביבא־לת ןיא ץרפ .ל .י גאל
 ךס א ראג טריניבמאק ןבײרש ריא זא ,ךאברעיוא לחר זדנוא טגײצרעביא
 רעביא ךײלג ךיז טיג םאװ ,טײקמעראװ א זיא הלעמ עטםערג ריא רעבא ״תולעמ
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 ןייטשטאלג בקעי

 ןיא שממ טײקמעראװ עקיזאד יד טריפש ןעמ ןוא טנעײל ןעמ .רענעײל םעד
 ןיא ןדײ ךס א ״טריפ״ יז ןוא 1950 ןיא הילע רעד ןופ ןא טבײה יז .לדליב ןדעי
 ־כארפש ,ראמוה ןשידײ ,טפאשגולק ןופ גנוטײלגאב רענעטלעז א טימ ׳ןײרא דגאל
 ־עגםיוא ןא טימ ךיז יז טמעטאעצ אפוג דנאל ןיא ןוא ;טײקידװעליפש רעכעל

 וצ גראב ןופ ,םיוב וצ םיוב ןופ ,טרא וצ טרא ןופ טצנאט םאװ ,ריגײנ ןטקנעב
 ןגנאל א ךיז ןופ םיוא־טבעל יז זא ,ליפעג א טימ ,שטנעמ וצ שטנעמ ןופ ןוא גראב
 ןוא ןבײרש ריא ןיא ןאראפ זיא ראװ יד ןעמולחםיורא ןופ ליפעג סאד טא .םולח

 •ןח ןקיטראנגײא ןא ןעגנונעכײצ־ןעפ ערענעלק ןוא ענײלק יד וצ טיג םע

 זיא יז .תורוש עטלײצעג טימ רענעײל םעד ןאט־קאפ א ןאק ךאברעיוא לחר
 עריא .ןבײרש ריא טימ ןא טשינ ךיז טפראװ יז ,קידװעדעראב טשינ לאמ ןײק
 ,רערט א פא טשיװ ןעמ יװ ,פא ךיג יז טשיװ ןעגנוקרעמאב עקירעיורט עקיטײז

 ,רעגעמ יז טנגעגאב געװ ןפיוא .דײר־טסײרט עריא טימ רעטײװ טײלגאב יז ןוא

 ןוא ײז יז טכארטאב געװ ןפיוא רעבא ,טימ ײז טריפ יז ןוא רעדניק ןוא ןעיורפ
 ןוא רעטרעװ ,דײר ,ןכירטש עכעלקנעדעג עכעלטע סיורא ןרעדעי ןופ טגירק
 טימ ןריזילארענעג וליפא ןעק יז ןוא ןרעה טוג יא ,ןעז טוג יא ןעק יז .ךעלטרעװ
 אזא יז טניפעג ךעלטײז עטשרע יד ןיא ךײלג ןיוש ,קורדסיוא ןקידנפעשםיוא ןא
 ,עדימ־לרוג עכלעזא״ — 1950 הילע רעד ןיא ענעגורטנא עריא ראפ גנונעכײצאב

 ״עקיטפרעדאב־ור
 ןעמ טײװ יװ ףיוא טםײװ יז .ןירעבײלקפא עטוג א ךיוא זיא ךאברעיוא לחר
 ־פרעדאב־ור״ עקיזאד יד ןופ ןובשח ןפיוא קיטירק ןוא ראמוה ןעניגראפ ךיז געמ
 ןיא ועגנוקרעמאב עקידנפױלכרוד עטכײל עריא וליפא םע טלדנאװראפ ן״עקיט
 עקידנרימוס עריא ןענעז ןטלעז טשינ .ענעגײא ןשיװצ — ראמוה ןקידהחפשמ
 וןעגגעהנא ץלא ריד ןליװ ןדײ םאװ ,דנאל םערא״ יןײמ טימ לופ ןעגנוקרעמאב
 ןעװ ,םיורא ריא ײב ךיז טסײר גאז אזא ״י ןרעפטנעראפ ןענעק ץלא טםעװ וד ןוא
 .ןעמעלבארפ לקעפ עצנאג םאד םיוא םגטײצאב ןיוש טקאפ החפשמ־הילע ריא
 עשיליופ ךס ןײק טנעײלעג טשינ רשפא ,ןליופ ןיא קידנציז ,ןבאה סאװ ,ןדײ
 טקדעמאב .רעכיב עשיליופ ןעמענוצטימ ןשינעביולרעד סיורא טציא ןגירק ,רעכיב
 םעד קנעדנא םלא ךיז טימ ןעמענטימ ןלעװ ןטלאוו ןדײ יװ״ — ןירעבײרש יד
 רעדנעב ןופ טלאטשעג רעד ןיא םײה רעטלא רעד ןופ טקארטםקע ןטסלדײא עמאס
 ־השורי ךיז ןיא טגאמראפ סאװ ,גנוקרעמאב א זיא׳ם .״עיזעאפ עײנ ןוא עטלא —
 ־םיורא טשינ טאה ןעמ ןענאװ ןופ דנאל םעד עגונב וליפא טײקלדײא שידײ עקיד

 .ןעגנונאמרעד עלעדײא ןײק טריפעג
 יד ןעװ ,ןעלטיפאק עמעראװ יד ןענאמרעד ןעמ ףראד םעד טימ תוכײש ןיא
 וװ ,ףראד ןופ טײלםדנאל עשיליופ עריא טימ ןענעגעזעג ךיז טראפ ןירעבײרש
 ןא ךאברעיוא לחר טיג ןעלטיפאק יד וצ .ןראװעג ןגיוצרעד ןוא ןריובעג זיא יז
 רעד טימ ןענעגעזעג ןראפעג ךיז ןענעז םאװ ,עבאב־עדײז עריא ןגעװ ריפנײרא
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 סעמעט עטײרג ףיוא

 ןצעזאב וצ ךיז ןסאלשאב ןבאה ײז רעדײא ךעלקינײארוא ןוא ךעלקינײא ןופ החפשמ
 ןוא סרעטניװ ןופ םינמז עצנאג ןעמונעג טאה ןענעגעזעג סאד .לארשי־ץרא ןיא

 טשינ םע טאה ןעמ ,עסיורג א ןעװעג ערה־ןיע ןײק זיא החפשמ יד .סרעמוז
 ןוא טײזעצ ןעװעג ןענעז רעדניק־סדניק ןוא רעדניק .קידגפאכ ןכאמ טנעקעג
 ןופ ןוא טײצ ןופ עײפאפע ןא ןראװעג זיא ןײלא ןענעגעזעג סאד .טײרפשעצ

 .תורוד וצ טײקטפונקעגוצ ןוא ,טײצ וצ יורטוצ

 ריא ןיא החפשמ עקידעבעל ןײק טשינ ןיוש טאה ךאברעיוא לחר רעבא
 םינכש־ףראד עכעלטסירק עקילאמא עדיא טימ ןענעגעזעג ךיז יז טראפ .ףראד
 ־לעז טימ לופ ןענעז סאװ ,ןעלטיפאק עשידײ עקיזאד יד ןענעײל ףראד ןעמ ןוא

 ־יליטראפ רעסיורג רעד ךאנ וליפא ,שטנעמטימ ןיא ןביולג ןוא םזינאמוה םענעט
 .גנוק

 זיא ליטס ריא .םישודיח עכעלכארפש וצ ךאװ רדםכ זיא ךאברעיוא לחר
 ריא .שידײ ןטנעגילעטניא םענעצלאזעגרעביא־םשינ ןוא ןשיקלאפ ןופ שימעג א
 ,ףיוא טרעלק דײ א •״הצילמ״ טראװ ןופ ץונ םענעטלעז אזא וצ ךאװ זיא רעיוא

 ןעיצאב ךיז ןפראד דנאל ןשידײ ןיא עטמאאב עשידײ זא ,ןענײמ טשינ לאז ןעמ זא
 זא ,טליװ ריא״ .ענעמוקעגנא יד ןרירטסיגער םײב שינעעזנײא רעלעיצעפם טימ
 ןעמ ןעװ״ טנײמ סאד זא ,טײטשראפ רע ןוא ״? הצילמ א ןכאמ זדנוא ןופ ןלאז ײז

 ןעמ זא ,ןזײװנא דע ליװ טראװ ןײא טימ .״ןכאז עכיוה ןגעװ ןדער ןײא ןיא טלאה
 .״םיכאלמ״ ןײק ןטראװרעד טשינ ףראד ןעמ ןוא טעטילאער רעד וצ ןעמוקעג זיא

 ןקורדנײא ןוא רעדליב ערעדנוזאב יד ףיוא ןלעטשוצפא ךיז ךײש טשינ זיא׳ס
 ןײז ןיא סאװ ,ךוב א ןופ טלאהניא ןשיריל םעד ןלײצרעדרעביא רעדא ,ךוב ןיא
 עשידײ עקידנעמעננעמאזוצ א ,טײקצנאג א ןאראפ זיא ערעדנוזאב סאד ןטכארטאב
 ־עגטימ ןבאה ןדײ רענמית סאװ ,םירפס יד ןופ רעטעלב־רעש יד ףיוא .טײקצנאג
 ןטימ ןעילפ וצ ןעמוקעג ןענעז ײז יװ םעד ךאנ ,דנאל שיבארא רעײז ןופ טכארב
 רוזנעצ רעשיםור רעד ןופ תומיתח יד ןעמ טניפעג /׳ךיפעט־־ףושיכ ןקידנעילפ״
 םאװ ,גנורעלקרעד א ראפרעד טאה ךאברעיוא לחר .״ױארוזנעצ אנעילאװזאד״ —
 .טײקידמיםינ רעכעלטכישעג רעשידײ טימ ,רעשיטםימ ןינע םעד ךאנ טכאמ

 — רימ ןבאה ןמים א .רעקראפ רעד ןעגנאגעג זיא םע םורא װו טאג ןײא טסײװ״
 .״טריטסיזקע טאה טקאטנאק רעד

 ,ךוב א תובישה וצ טיג םאװ ,סגיוזא סעפע ןאראפ זיא לטײז ןדעי ףיוא טעמכ

 ךאברעיוא לחר רעבא .ןלאירעטאמ עטצונעג לאמ ךם א רע טלאהטנא ךות ןיא םאװ
 עלא רעביא ריצאפש םעד טכאמ יז ןעװ .שוח־עז םענעגײא ריא טימ ץלא טײנאב
 ־עמוא טנגעגאב יז לײװ ,ןריצאפשטימ ריא טימ ךיז טניול ,דנאל ןופ ךעלעקניװ
 טרעװ ןעמאזוצ ןוא ןגעקטנא ריא טגניז םאװ ,טײקמעראװ טימ ןשטנעמ םוט
 .ןעמעלבארפ ןוא תוגאד ליפ יוזא טימ ,דנאל ןרעביא טײקילײה ןופ טכיל א ןופרעד

 ןופ ןירעלמאז א ראנ טשינ זיא יז זא ,געװ ןפיוא טשינ טסעגראפ ןירעבײרש יד
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 ןייטשטאלג בקעי

 סעבאב סאװ ,רעדיל עשידײ עטלא ןופ וליפא ןוא ןושל ןופ ךיוא ראנ ,ןטלאטשעג
 בײװ סאד ,עבאב יד הנאל ןשידײ ןיא ךיז טימ טכארבעגטימ ןבאה סעדײז ןוא
 ןגעװ ״דיל־שמוח״ א טימ סיוא־ךיז־טנײפ רעטםײמ־רעדניבנײא ןטלא ןופ

 ,טיוט סהקבר

 ׳ןרעטש ןײק טשיג ןעמ טעז למיה ןיא ,טכאנ זיא׳ס
 .ןײגוצסיורא םאג רעד ףיוא דחפ א זיא׳ם

 ןרערט ענבירד ןסיג סנקלאװ עצראװש
 .ןײװעג םיורג א טימ וצ־טצפיז טניװ רעד ןוא

 ,םותי א ןראװעג ךעבענ זיא בקעי

 ,ןצראה ןיא ןקאבעגנײא ןעװעג ריא ײב זיא בקעי

 — זיולק ןיא טנרעלעג ,דניק ךעלרע ןא

 ,ןצראװש םינפ סאד טזומעג ךיז יז טאה ןױשע ראפ

 .זיוה ןדעי א ןיא ןטלאשעג יז טאה ןעמ

 טגניז עבאב יד רעבא ,דיל ןופ עטאט רעד ןעװעג זיא׳ס רעװ ,טסײװ רעװ
 דיל א וליפא ןוא לדיל טײשראפ שירעפיטש א ךיוא טגניז רעריא ןאמ רעד ןוא
 ןעניפעג וצ יואר ךיוא זיא גגאזעג סנעמעװ ,טאדלאס ןקסװעיאלאקינ ןטלא ןא ןופ

 .דנאל ןשידײ ןיא ןוקית א
 עריא ןדײשאב רעײז טפור ךאברעיוא ױו ,ןעגנובײרשאב יד ןופ לײט א
 ־נוזאב ךיוא ןוא ןראװעג טכעלטנפעראפ רעירפ זיא ,סעיםערפמיא עשירעלטםניק
 ןױצ לוק״ ןוא ״לארשי לוק״ ןופ םעיצידיוא־אידאר יד ןיא ןראװעג טרעהעג רעד
 ןפאשעג ךאברעיוא לחר טאה ןכאז עקידנעלפאצ ערעדנוזאב יד ןופ רעבא ,״הלוגל
 תיראש רעד ןגעװ ךוב ןקיבלעז ןיא ,דיל־עזארפ א ןיא װו ץעגרע .ךוב ץנאג א
 .ןבעל ןפיוא ר ע ט ו ה ל — יװ ,טראװ־ךײלגראפ אזא טימ ךיז יז טצונאב ,הטילפה

 ןעניפעגםיוא ןוא ןכוז ףיוא טוהל זיא טנאלאט רעקיטראנגײא סכאברעיוא לחר
 ײז ןשיװצ סאװ ,תורוש ךאנ ןעקנעב ףיוא רעטוהל זיא יז ןוא םוטעמוא ןבעל
 ,ןבעל טבעלרעד א ןופ גנאזעג םאד זיא׳ם ,ןבעל ןופ םעטיר רעד ןײז ךיוא לאז

 ריא טכוז יז .״לארשי דנאל ןיא״ ךוב סכאברעיוא לחר ןיא טניפעג ןעמ סאװ
 עטגראזאב ערעײז וליפא טעז יז ןוא ביבא־לת ןיא ןסאג יד ףיוא הטילפה תיראש
 ױו ,ןענעדראנײא עלא ךיז ןלעװ ײ? זא ,טםײװ יז .רעמינפ עטקידײרפעגפיוא ןוא
 ־נײא״ ךיז ןלעװ ײז — דנאל ןיא ענעםעזעג־טלא ןא טרעלקרעד ריא טאה׳ם

 .״ןעלםײרט

 ״טלםײרטעגנײא״ ךאברעיוא לחר ךיז טאה ״לארשי דנאל ןיא״ ךוב ריא טימ
 .רוטארעטיל רעטידײ רעד ןיא

22.1.56 
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 םזילאינאלאק רעשירארעטיל

 ־אפ ןשידנעלריא ןטםערג םעד ראפ טנכערראפ טרעװ סטיעי רעלטאב םאיליװ
 ראפ ךארפש רעשילגנע רעד ןיא טעאפ רעטםערג רעד זיא רע זא ,ןגאז לײט ןוא טע
 ,קירוצ ראי 100 טימ ןראװעג ןריובעג זיא םטיעי תױה .ראי טרעדנוה עטצעל יד
 רעטםערג רעד ןזיװאב ךיז טאה ןריובעג ןײז טימ ךײלג זא ,ןעמעננא ןעמ ףראד
 ,ןסטיעי וצ לזמ ןײק טאהעג טשינ באה ךיא .טרעדנוהראי א ראפ טעאפ רעשילגנע
 יוזא רעבא ,טייקסיורג רעטרימאלקארפ ןײז ןגעװ תוקיפס טאהעג דימת באה׳כ
 רעשלערבעה רעד ןיא םיא ןגעװ םיחבש עקידלאװג טנעײלעג םנטצעל באה ךיא יװ
 עלא יד ןיא תמא קיטש א ןגיל טראפ זומ׳ס זא ,ןםאלשאב ךיא באה ,עםערפ
 ךיוא ןעגנוזעצ יוזא טשינ םיא ךאד ןעמ טלאװ ןטםיזא ,םיא ןגעװ ןעגנאזעגבױל
 עקשטיפאק א זיא רימ .גאט־ןריובעג ןטםטרעדנוה ןײז וצ ,הנידמ רעשידײ רעד ןיא
 םעד ראפ ןפעש ןםטיעי ײב ןעק ןעמ ךעלטנגײא םאװ ןפאכ וצ ןעװעג רעװש

 .ךאד ריא טעז — ןעמ טגאז יװ ,רעבא ,רעסינעג־עיזעאפ ןשיערבעה
 רעםיורג רעד ןיא ,רעדיל ענײז ןענעײל ןעמונעג רעדיװ ךיז ראפרעד באה׳כ
 טנעײלעג באה ךיא .טיוט ןײז ךאנ ראי א ,1940 ןיא ןענישרעד זיא סאװ ,גנולמאז
 רע םאװ ,רעדיל עטשרע עמאם יד ןופ ,פיהרעביא ןא ןא ,ךעלטנירג ןוא ךעלעמאפ
 זיא גנולמאז יד •ראי 24 ןעװעג טלא זיא טעאפ רעד ןעװ ,1889 ןיא ןבירשעג טאה

 ,ןבעגעגםיורא טאה רע סאװ ,רעכיב־רעדיל יד טיול ,שיגאלאנארכ טלײטעגנײא
 ראי ןזיב ,ןא ןראי עגנױ ענײז ןופ טעאפ םעד טימ ןעגנערבראפ ןעק ןעמ זא ,יוזא

 .ראי 74 ןופ רעטלע ןיא ,טיוט ןײז ןופ
 ־צניפ ןופ רעקיטםימ רעקידשטשוטמ א ןוא טםישאפ א ןבראטשעג זיא םטיעי
 סילעש זא ,טקרעמאב קירוצ גנאל טשיג טשרע רעצעמע טאה׳ס .טראס ןטםרעט
 ץנאג זיא ,רעבעגצעזעג ןטנעקרענא טשיג םעד ןופ עלאר סטעאפ םעד ןגעװ גאז
 ןגאז ןעמונעג ךיז ןבאה ןטעאפ עםיװעג ןעװ ,טאפש ןוא דנאש וצ ןראװעג טפא
 טײקנײמעג רעשיטילאפ רעד ףיוא ןזיװעגנא טאה םאװ רעד .קיטילאפ ןיא תועד
 קראטש טאה רע רעבא ,ןעמענ ןײק טנאמרעד טשינ טאה ,ןטעאפ עםיװעג ןופ
 טאה רע םאװ ,תוצע עשיטםישאפ ,עדליװ ענײז ןוא ןםטיעי ףיוא ןעװעג זמרמ
 ןטלמישראפ ןײז טימ ,ןגנילפיק ףיוא ןוא ,דנאלריא דנאלנריובעג ןײז ראפ טאהעג
 ןעמ טאה ,קיטילאפ רעשיטעאפ טימ תוכײש ןיא .םזיבראגאמ ןשיטסילאירעפמיא
 ־נײרא וליפא ןוא ןדנואפ טימעםיטנא ןוא טםישאפ םעד ןענאמרעד טנעקעג ךיוא
 ןעמענ עכעלטע יד .ןטאילע — טםיכראנאמ ןשינאקילגנא םעד לטעצ ןיא ןענעכער
 ־צעזעג״ עטכער ןוא עקניל ןופ לטעצ ןצנאג םעד טפעשעגםיוא טשינ רעכיז ןטלאװ
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 ןײטשטאלג בקעי

 רעד ראפ תװמה םם — ןעװעג זיא קיטילאפ רעײז סאװ ,ןטעאפ ״עשירעבעג
 .טײהשטנעמ

 ןטעאפ עלא זא ,ןעמונעגנא טלאװ ןעמ ןעװ ,הלװע ןא ןעװעג רעבא טלאװ׳ס
 ןענעז׳ס ןוא ןטעאפ ןעװעג .רעקיטילאפ עקידכערדיפ ןוא עכעלדעש עכלעזא ןענעז
 רעײז ןוא םעצײלפ יד ףיוא פאק ןטוג א ןבאה סאװ ,ןטעאפ אד גאט וצ טנײה

 .עיזעאפ רעײז טשינ טמעשראפ קיטילאפ
 תדימ עזעיגילער־אדװעםפ ריא ןא טדנעװ טלעװ עכעלטסירק עצנאג יד
 ןופ םעזיפ־טםנוק לםיב סאד פא טלײט יז .טסנוק וצ גנאגוצ ריא ןיא םימחרה
 וצ וליפא ןוא ןדער וצ עיגעליוױרפ יד רעלטםניק םעד טיג יז ןוא ןשטנעמ
 ־םידםיוא םיא ײב ןעק ןעמ ביוא ,רעגײטש ןטסנבראדראפ םעד ףיוא ןרעלטםניק

 .רוטארעטיל ןיא ןוא ײרעלאמ ,קיזומ ןיא — ץנעסע־טסנוק לםיב א ןריליט
 ןוא עםואימ א ראפ םאװ ,ןסײװ עלא .דנואפ זיא ליפשײב רעטנאסערעטניא ןא
 רעבא ,המחלמ־טלעװ רעטיױוצ רעד ןיא טליפשעג טאה רע עלאר עבעלרעפעג
 יד ןבילקעג ןוא טםואימעגנײא ךיז ,גנובעגראפ טימ טלגנירעגמורא םיא טאה ןעמ
 טקישעג םיא ןוא םענײז טםימ־ריזח םענעגושמ ןצנאג םעד ןופ תורוש עכעלטע
 םנײז ןבארגעגםיוא וליפא ןעמ טאה קירוצ גנאל טשינ .עילאטיא ןײק ףמוירט טימ
 ןעװ טלבמיצעגנעמאזוצ ,רעקיזומ ןײק קידנעײז טשינ ,טאה רע םאװ ,״ערעפא״ ןא

 ,סטכער סעפע יװ ,טריפעגפיוא יז טאה ןעמ ןוא טלא ראי 28 ןעװעג ךאנ זיא רע
 ־עלגראג־טנגױ ענײז ןרעה לאז רע ,חרת ןקיראיקיצכא רעטציא םעד ןטעבראפ ןוא

 •ןעײר
 םאדלא ןופ דוםי רעד ,ךיז טײטשראפ ,זיא הליחמ עכעלטםירק עקיזאד יד
 .תועשר רעכעלבעגראפ־טפנוקוצ רעײנ ראפ ערוטרעװא ןא יװ דימת טניד ןוא זײב
 סאװ ,ןדײ עסיװעג ןשיװצ ךיוא תאלוח־הליחמ יד ךיז טײרפשראפ תורצ ידלא וצ
 עראװ ןוא ענײר יד ןבײלק ןפלעה ײז ;םרעמענפא עטינעג ןראװעג ךיוא ןיוש ןענעז
 ־עצ ײז סאװ ,טשינ טרא ײז ןוא טלעװ רעד ןופ םנטםאקטסימ עלא ףיוא טםנוק

 .םילוזלז עשיטימעםיטנא עדליװ ןיא רעגניפ יד ךיז ןכעטש
 באה׳כ רעדיל םגעמעװ ,ןסטיעי ײב ןטלאה רימ ״אחרוא בגא זיא םאד רעבא

 םוש ןא ןגאז ךיא ליװ .גאט־ןריובעג ןטסטרעדנוה ןײז דובכל ןענעײל ןעמונעג ךיז
 רעד ןעװעג רע זיא ,רעקיצפופ יד וצ ןעמוקעג זיא םטיעי זיב זא ,סעיצאװרעזער
 ראפ ,טײקשילאקיזומ לסיב םאד טשינ ןעװ .טרעדנוהראי ןופ טעאפ רעטםענדונ
 ןטימ ןפאלקוצ ןוא לוטשגיװ רעשירטעמ א ןיא ןגיװ וצ ךיז ביל ןבאה םאװ ,יד
 ־נעלריא ףיוא סעיזולא עכעלמײהמוא ןוא רעדיל־עביל עזאלטולב ענײז ןטלאװ ,םופ
 טאה ראי 28 ןעװעג טלא זיא רע ןעװ •ךעלגערטרעדמוא ןעװעג ראלקלאפ ןשיד
 ,״ירפסיניא װא לײא קיעל יד״ — דיל ענעראװעג־טמיראב סאד ןבירשעגנא רע
 ־אלאטנא עלא .תורוש עקידײל יד ןופ קיזומ לסיב ןטימ ןעמונעגסיוא טאה םאװ
 ־ניז עקידײל א שוריפב זיא׳ם רעבא ,״ירפסיניא״ טימ םלוע שיערמ ןענעז סעיג

328 



 סעמעט עטײרג ףיוא

 יאדװא טאה ןושל עשילגנע םאד ןוא לזמ םיױג יד ןבאה ײא רעבא .םונ עקידנעג
 ןבאה ׳ןראי עקיבלעז יד ןיא ,ןטעאפ עשיערבעה ןוא עשידײ ךם א .לזמ שייוג א
 ןוא עטרינילפיצםיד רעמ ,ערעקיגאװ ,ערענעש ,ערעסעב ךרע ןא ןא ןבירשעג
 לאמ ןײק טעװ טלעװ יד סאװ ,רעדיל — ץירקאל ןשיטנאמאר רעקינײװ טימ
 ־טלעװ ןײק טשינ זיא שידײ לײװ ,ראפרעד ץלא ןוא ׳ןופרעד ןםיװ ןלעװ טשינ
 ןיא ןא טשינ לאמ ןײק טפאלק טײקטמיראב יד ליױו ןוא ןושל שיטסילאירעפמיא

 .ןטעאפ עשידײ ןופ רעטצנעפ יד
 ךיוא הנידמ רעשידײ רעד ןיא ןעמ טרעװ ,רוטארעטיל ןצאש וצ טמוק׳ם ןעװ
 עגאלייב־״םמײט״ רעד ןופ טריטיצ ןעמ .טײקטמיראב רעטקיופעצ ןופ ןעגנאפעג
 עטעטיראטיוא עטולאםבא יװ ,ןטײקשיראנ עטרימאלקארפ־ךיוה רוטארעטיל ראפ
 ־וצפא טשינ ךיז טגעװרעד ןעמ ןוא ןעמאיסקא יװ ןא םע טמענ ןעמ :ןעגנונײמ
 רימ .םקניל ןופ טבײרש םאװ ,שנ־רב ןדעי ןופ ןעגנונײמ עשירארעטיל ןגערפ
 ןעניפש ןוא ײז ןופ ןא ןבײה רימ ןוא ןעגנונײמ עקיזאד יד ףיוא ךיז ןזאלראפ
 ןײק טשינ — םנטסײמ — טרעדנוהראי רעזדנוא ןיא זיא טײקטמיראב .רעטײװ
 עםיורג סאד — זיא ראנ ,טײקיטרעװ רעטםקיגײװעניא ,רעתמא ןופ אצױ לעופ
 ןעמ ןעק ,לאפוצ ןופ טאטלוזער א ןיא סניװעג עםיורג סאד תעב רעבא .סניװעג
 ןײגרעד ןעק ןעמ ;תוביס יד ןעװעטנורגרעד טײקטקיופעצ רעדעי ןופ לאפ ןיא

 .ןראװעג זיא׳ס סאוו ראפ ןוא ןעשעג זיא׳ם יוזא יװ ןײטשראפ ןוא ײז וצ
 קילגפא םעד ךרוד רעניװעג רעד זיא םניװעג ןסיורג ןטימ יװ טקנופ רעבא
 םניװעג קידלזמ א ןופ קרעוו םאד זיא יוזא ,שטנעמ רערעםעב ןײק ןראװעג טשינ
 טשינ זיא רעלטסניק רעד ןוא קרעװ רעסערג ןײק ןײלא םעד ךרוד ןראװעג טשינ

 ,רעלטסניק רערעםערג ןײק ןראװעג
 עטםעב יד אפוג טײקטמיראב זיא רעסינעג־טסנוק עטסנײמ ראפ רעבא
 ראפ םיערוכ ןלאפ םאװ ,רעקלעפ ערענעלק טימ יוזא סע זיא לעיצעפס .עקראמ
 זיא׳ס .סולפנײא רעײז םיוא ןטײרפש םאװ ,רעקלעפ עםיורג ןופ ןטײקטמיראב
 ןופ ךיז ןזאל רעקלעפ ערענעלק יד םאװ ,םזילאינאלאק רעשירעלטפניק ןימ א
 ךאנ םיא ןענפנח ײז ראנ ,םיא ןגעק טשינ ײז ןפמעק ראנ טשינ ןוא ןשרעהאב םיא

 .קיליװײרפ םיא וצ ךיז ןטכענקראפ ײז ןוא
 ןופ ,1904 ןופ ,1899 ןופ ,1893 ןופ ,1889 ןופ רעדיל םטיעי טנעײלעג באה׳כ
 טסײה ,1939 ןיא ןבראטשעג זיא סטיעי .1919 זיב ןעגנאגרעד ןוא 1914 ןופ ,1910
 רעד ףיוא טעאפ ןטםערג״ םעד ןופ רעדיל עשיריל יד טנעײלעג באה׳כ זא ,סע
 ךאנ באה׳כ ןוא ראי 54 ןעװעג טלא ןיוש זיא רע ןעװ וליפא ,״ךארפש רעשילגנע
 ןעמ יוו רעדיל רעגײטש עכלעזא ,רעדיל עקיטעז ןעצ ןייק ןעניפעג טשינ ץלא
 ,ןבײל ינאמ ,ןשאוהי ,ןדלעפנעזאר סיראמ ,ןענעזײר ײב ןעניפעג טנעקעג טאה
 טבעלעג טשינ טאה שאוהי .ערעדנא קילדנעצ א ןוא ןקיװײל ,ןענרעפלאה .ל .מ

 .54 זיב טבעלרעד טשינ טאה ןרעפלאה .ל .מ ןוא ראי 54 יװ רעגנעל ךם ןײק
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 ןײטשטאלג בקעי

 ןיוש זיא רע ןעװ ׳1910 ןיא ןבירשעג טאה סטיעי סאװ ׳דיל א ןריטיצ זומ׳כ
 ׳רעלרעטרעװ ןצעזרעביא דיל םאד לעװ׳כ .ראי 45 ןופ טײקטמיראב א ןעװעג

 .״דיל־קבורט א״ טסייה דיל םאד •תורוש םקעז ןצנאג ןיא טלאה׳ם

 ליומ ןכרוד ןײרא טמוק ןיױו
 .גיוא ןיא ןײרא טמוק עביל ןוא

 ׳תמא ןראפ ןסיװ ןלעװ רימ סאװ ץלא זיא םאד
 .ןבראטש ןוא טלא ןרעװ רימ רעדײא

 ׳ליומ ןײמ וצ זאלג סאד ףיוא־בײה ךיא
 .ץפיז ןוא ריד ףיוא קוק ךיא

 ןוא ףניפ ענײז וצ טאה סאװ ׳טעאפ ןשידײ ןטמיראב ןײא ןזײװ רימ ןעמ לאז
 טשינ ןעמ לאז ןוא .טכעלטנפעראפ — יז ןוא דיל אזא ןבירשעגנא ראי קיצרעפ
 ןײמ ןקיטפערקאב וצ ידכ ׳דיל אזא ןבילקעגסיוא לעיצעפס באה׳כ זא ׳ןענײמ
 עכלעזא רעקילדנעצ ןעגנערב ןעק ןעמ .טעאפ ןטקיטעטשאב־טלעװ א וצ גנאגוצ

 .ןרעװ רענעביוהרעד טשינ ןוא רעגילק טשינ ײז ןופ ןוא רעדיל
 םאיליװ ןגעװ םניוזא ןבײרש וצ שינעלעטשנײא ןא זיא׳ס זא ׳ךיא סײװ ןםײוז
 רעשיטםימ ןײז רימ לאז רעבא ׳גאט־ןריובעג ןטסטרעדנוה ןײז וצ םטיעי רעלטאב
 עשטאילק עשיטנאמאר טײקעג ןוא רעדיל ענײז טנעײלעג באה׳כ .ןײז לחומ טסײג

 זיור יד״ /׳טלעװ רעד ןופ זיור יד״ ,״טײצ ןופ ץײרק םעד ףיוא זיור״ רעד ןגעװ
 ןזיומאלאש ערעדבא ןוא ״זיור עמײהעג יד״ /׳המחלמ ןופ זיור יד״ /׳םולש ןופ

 •ןזיור ןוא
30,7.65 
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 תונושל עדמערפ ףיוא רעבײרש עשידײ

 רענאקירעמא ןטמיראב םעד ןופ לקיטרא ןא טנעײלעג טשראקא באה׳ב
 לאם .״שזדעטירעה שיאושזד״ לאנרושז־תירב־ינב םעד ןיא ׳אלעב לאם רעבײרש
 — ןפורעג טאה רע םאװ ,גנולמאז א ןבעגעגםיורא קירוצ טײצ א טימ טאה אלעב
 זיא לאנרושז־תירב־ינב ןיא לקיטרא םאד .״ןעגנולײצרעד עצרוק עשידײ עסיורג״

 ־רעד עשידײ ןופ גנולמאז ןײז וצ ןבירשעג טאה אלעב סאװ ,המדקה יד ךעלטנגײא
 טשינ םײװ ךיא ןוא ןעזעג טשינ גנולמאז יד באה ךיא .שילגנע ףיוא ןעגנולײצ
 המדקה יד רעבא ,רעלײצרעד עסיורג יד ראפ טלעטשעגראפ טאה אלעב ןעמעװ
 געמ ןעמ ןוא ןאק ןעמ זא ,עקיטײנמוא ןוא עקירעביא ןא ,תולצנתה ןימ א זיא
 זדנוא ײב ןאראפ .תונושל ײלרעלא ףיוא — ןעגנולײצרעד עשידײ ןבײרש
 ךעלגעמ זיולב זיא רוטארעטיל עשידײ זא ,ןטלאה םאװ ,״ןטםימערטסקע״ עכלעזא

 •םיכםמ טשינ גנונײמ אזא טימ ןיב ךיא רעבא ,שידײ רעדא שיערבעה ףיוא
 ־טשינ א ראפ ןושל דמערפ א ףיוא טבײרש דײ א ןעװ זא ,ןגאז זיולב ןעק׳כ
 ןעמעװ ראפ ,ןבײרש ןתעב ,ןעקנעדעג וצ טגײנעג רשפא רע זיא ,טלעװ רעשידײ
 ןרעװ טריפמוראק ,קיטכיזראפ טשינ זיא רע ביוא ,ןעק רע ןוא ךיז טלעטש רע

 .טלעװ רעטײרב א ײב ןעמענםיוא קידנלעװ
 ,םעיצפוראק ערעסערג ןוא ערענעלק ,םילושבמ ערעסערג ןוא ערענעלק ןאראפ
 ־טםבלעז א ,רענעײל םענײמעגלא ןדמערפ םעד ןפיוקרעמנוא קיניזטםװואב א

 קר ןכוז ןופ טײז רעד ףיוא ןקעטש םעד ןגײב א ,טײקשידײ ליפ וצ ףיוא רוזנעצ
 ;םרעכוז־טוג עשיטנאמאר יד ןופ זיא ןעמ זא ,ןענײמ טשינ לאז ןעמ ידכ ,םטכעלש
 ,ץיװ רעשידײ ,עטאט רעשידײ ,עמאמ עשידײ — םזילאנאיצאםנעס רעקיליב

 .ןעגנולכיורטש ערעדנא ןוא האנש־ןגײא עשידײ ,עיצאזיראגלװו עשידײ
 ,תונכס עכלעזא ראפ טשינ טײטש רעבײרש רעשיערבעה רעדא רעשידײ א
 ־רעטנוא טשינ םענײק ףראד רע ,ןקילג עסיורג ןײק ןטראװרעד וצ טשינ טאה רע
 ףראד רע ןוא ןשטילג טשינ ךיז ףראד רע ,געװ ןכײלג ןפיוא ןײג ןעק רע ,ןפיוק

 .טירט יד ןלײצ טשינ
 ־עטיל רעדמערפ א ןיא דײ א ןופ געװ ןפיוא ןגיל םאװ ,םילושכמ ןענעז םאד
 עשידײ־טשינ ףיוא רעבײרש עשידײ גונעג ןאראפ ןענעז׳ם רעבא — רוטאר
 רעכיז זיא אלעב לאם ןוא — ןראפעג עלא עקיזאד יד םיוא ןדײמ םאװ ,תונושל

 .ײז ןופ רענײא
 עכעלטע ןופ ףראװנא ןא זיא ןוא עטלמוטעצ א לסיב א זיא המדקה םאלעב לאס
 זא ,זיא עמעט עלארטנעצ יד רעבא .ןעמאזוצ טשינ ךיז ןטלאה םאװ ,ןעקנאדעג
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 — ךעמאנ ןלעדײא ןטימ טפור אלעב סאװ ,״יטיסילבופ״ ןופ ןדײשרעטנוא זומ ןעמ
 ענײז טימ טאר פיליפ .טםנוק ןוא (ןעגנויצאב עכעלטנפע) ״סנאשײליר קילבאפ״
 ־יטנאמאר רע ליױו ,ראפרעד זיולב ,טסגוק עתמא זיא ןפיט עשידײ עשידײ־טשינ

 רעקשעיוג רעד וצ דײ םעד ןפיוקראפ וצ רעםעב ידכ ,ןדלעה ענײז טשינ טריז
 יװ ,תמא ןשירעלטםניק םעד תועמשמ זדנוא טרעװראם רע ראנ ,טײקכעלטנפע

 .רעכעלזאנ ערעזדנוא ראפ ץיז טשינ לאז רע םענעגגאמוא
 םאװ ,ענײמ םירבח עטוג לײט םענעי טימ םיכםמ טשינ ןיב ךיא שטאכ זיא
 ,שיערבעה רעדא שידײ ףיוא זיולב ךעלגעמ זיא רוטארעטיל עשידײ זא ,ןטלאה
 יװ רעמ ןיב ךיא ןוא ןעגנולכיורטש יד ןופ עזעט ןײמ וצ ןעמוקקירוצ ךיא זומ
 רעכיב ערעדנא ןיא יװ ,ןדלעה עשידײ עסואימ סטאר פיליפ ןיא דארג זא ,רעכיז
 ־ענםיוא ליװ םאװ ,״סנאשײליר קילבאפ״ עזאד עשפיה א טגיל ,רעגײטש םעד ןופ

 עטוג זיא ,ןבאה ליװ אלעב לאם יװ ,״סודאזקע״ ביוא .דגנכש דצ א ײב ןעמ
 פיליפ זיא ,טײקמאזקרעמפיוא עשידײ ןעניװעג וצ ידכ ,ןדײ ראפ יטיםילבופ
 ןעניװעג ליװ םאװ יטיםילבופ עטרעקראפ רעגײטש רעלעיצעפס א ךיוא ךרד סטאר
 רעביא ךיז ״טבײהרעד״ דײ א זא ,םיא ןזײװ ךרוד רענעײל ןשידײ־טשינ םעד
 ןײלא ךיז ףראד רע ןעװ וליפא טכערעג־רעפיה טשרמולכ זיא ןוא ןײלא ךיז

 .ךעלטנפע ןצארק
 ,קידכופיה םערטםקע יוזא זיא ךופיה רעד ןעװ ,ןריזיטנאמאר ןופ ךופיה רעד
 קידנבאה ״דרוחם יד ןפיוקראפ וצ תונװכ ןבאה ךיוא ןעק ןוא דנוש ןײז ךיוא ןעק

 •עלעטנעילק עלעיצעפם א ןעניז ןיא
 קוליח םעד ןפאכ וצ ףיוא םאמ ערעםעב א ןאראפ רשפא ראפרעד זיא׳ס
 ןײז עקאט ןעק ןײש ןוא ןײפ ןוא טוג זיא ץלא .יטיסילבופ ןוא טםנוק ןשיװצ
 םאלק רעדא פיט ןםיװעג א עקטנעװ רעד ףיוא ןפאכ וצ לטראפ א יװ רעמ טשינ
 לאמ טפא ךיוא זיא ,סואימ ןוא רעטיב ,טכעלש זיא ץלא ןעװ רעבא ׳רענעײל
 רעדנא ןא עקטנעװ רעד ףיוא ןפאכ וצ לטימ טנכערעגםיוא ןא יװ רעמ טשינ

 .רענעײל טראס
30.7.65 
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 ןםיװעג ןוא עיזעאפ

 ,עטכעלש ,עטוג — דנאל ןיא זדנוא ײב םעיצאזינאגרא עמײהעג עלא יד ןשיװצ

 טמוק סאװ ,טאר רעמײהעג א ןאראפ רעכיז זיא — עכעלדעשמוא ןוא עכעלדעש
 ־מורק ןופ טלעטשעגנעמאזוצ זיא ןוא ראי א לאמ ןײא ןגאז רימאל ,ןעמאזוצ ךיז
 טימ ,עטקנערקראפ ,עכעלקנערק ךעלנײװעג ,ןטעאפ ןוא רעקיטירק עקיפעק
 םעד יװ ןעגניװצפיורא ףראד׳מ ןעמעװ ןעמיטשאב ײז ןוא ,ןשוחימ עקיטםײג
 ־שילגנע ןא ןופ ,ךיז טײטשראפ ,אד דער׳כ .רוד רעזדנוא ןופ טעאפ ןםיורג
 ־כרוד סאד יוזא יװ חוכ ןסיורג ריא ךיוא טאה םאװ ,עיצאזינאגרא עשינאקירעמא
 עלא ןיא ןעלקיטרא־ביול ןענײשרעד ןטײז עלא ןופ ןא ןבײה דלאב ליױו .ןריפוצ
 ןעלקיטרא יד זא ,ןגאז ןעק׳מ ;ןטבלאזעג:ןוא ןטלײװרעדםיוא םעד ןגעװ ןלאנרושז

 ־סיוא טשיג ײז ןופ ךיז ןעק רענעײל רעד ןוא עימעדיפע ןא יװ סיוא ןכערב
 .ןטלאהאב

 ־יװאר) גנוניורק אזא ןופ טײקכעלדעשמוא רעדאי טײקכעלדעש רעד ןגעװ
 טשינ ךיז ךיא םענ (גנובײהרעד רעשיטעאפ ןופ טקא רעטריזאטגאפםיוא ןא סשט
 ,״רעטכאמעג״ א זיא רעטלײװרעדסיוא רעד — טעשעג׳ם רעבא ,ןגאז וצ רעטנוא

 ;ןבולק־ןעיורפ עלא ײב ,סעשזדעלאק עלא ןיא ןגארטמורא ןעמאנ ןײז ןיוש טעװ׳מ

 ־אב רענרעבלעק ןוא רעקידגצכא טימ ןקיטםעלאב ןוא ןרעגאלאב םיא טעװ׳מ
 עכלעזא ןעניפעג םיא ןיא טעװ׳מ ,געװאב ןדעי ןײז ןרידוטש טעװ׳מ ,גנורעדנװו
 טשינ וליפא טעאפ םעד ךיז טאה׳ם םאװ — עקיטםײג ןוא עשיזיפ — תולעמ
 ןרעדור ךיז טעװ׳ס ,תוחמש עטםנעש יד ףיוא ןטעבראפ םיא טעװ׳מ ;טמולחעג

 .םיא טימ ןכאק ןוא

 ־עג םעד ײב ,םענעי רעדא םעד ןלײװרעדםיוא ראפ ןוױטאמ ןאראפ ןענעז
 ןופ לקניװ א ןיא ץעגרע רעכיז טריטםיזקע םאװ ,ןירדהנם ןשיטעאפ ןעמײה
 ןופ תולעמ יד ןעמיטשאב וצ רעװש ? אקסיצנארפ־ןאם רעדא ,אגאקיש ,קראי־ױנ
 זא ,ןגאז ןעמ געמ ללכ ךרדב רעבא .גנוגיורק ןײז וצ טקעריד ןריפ םאװ ,טעאפ א
 ־קגערק רעײז ,סרענױרק יד ןופ טײקנרעצליה עוױטקעלאק יד ןציזאב זומ רע
 ־םיוא ןופ טײקידרענײב־טראה ,טײקידעבעל־טשיג ,טײקכעלגעװאבמוא ,טײקכעל
 רעד ביוא .פאק ןפיוא קידנעײטש טכארט םאוו ,םזילאוטקעלעטניא ןא ןוא ,קורד
 זיא ,רעטריירטאפםקע־קיטםײג ןימ א ,שינאקירעמא־יטגא וצרעד ךא׳נ זיא טעאפ
 עלא ףױא טגיניק רע ןוא ןיורק רעד טימ רעטפעצם םעד ןגירק וצ רעכיז רע
 הרבח עמײהעג יד .תונידמ עלא ףיוא טפאשרעה ןײז טכײרג לאמ א ןוא ןטאטש
 ׳גיניק א ךאנ טבלאזעג ראי עלא טרעװ םע ,ןעגנוניורק ףיוא גראק טשינ זיא
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 ןײטשטאלג בקעי

 ןיא םורא ןיוש ךיז ןעײרד סע .עימערפ־רעצילופ רעד ףיוא טאדידנאק א ךאנ
 .סיכלמ עשיטעאפ עכלעזא ץוט א עקירעמא

 יד ןשרעהאב סרעניורק יד לײװ ״טערקעד םעד ןא טמענ ךעבענ רענעײל רעד
 ןיוש ײז ןבאה טנײה ,ןלאנרושז ענײלק יד טשרעהאב ײז ןבאה לאמ א ־ןלאנרושז

 ןא טצעזעגנײרא ײז ןבאה םוטעמוא ,ךיוא ןלאנרושז עסיורג יד טפאכעגנײרא
 סאװ ,ןעװעטאר טשינ ךיז ןעק רענעײל רעד וראטקאדער ןשיטעאפ םענעגײא
 ןוא ־ןיורק ןענעײל ץלא רע טעװ ,ןבײלקסיוא טשינ טעװ רע לאנרושז א ראפ
 ,ןענעז טעאפ ןטניורקעג ןופ רעדיל יד .טעאפ ןטלײװרעדםיוא םוצ ןעגנאזעג־ביול

 ,סנירענעײל יד רקיע רעד ,רענעײל יד ,ײז רעבא ,ןעײדראפ וצ רעװש ,ךעבענ

 טשינ ךיז ןלעװ ,ןבולק עשירארעטיל יד ןופ םעטיאבג יד רקיעבש רקיע רעד ןוא
 ןעמעננא קידנענײװ ןוא קידנצכערק ןלעװ ײז ןוא טקידרעװ םעד ןלעטשגגעקטנא

 .װאלקנאק ןעמײהעג םעד ןופ טקידרעװ םעד

* 

 רע •לעואל טרעבאר — זיא עקירעמא ןיא טעאפ רעטניורקעג־שירפ אזא
 רעד יװ ,קירוצ ראי עכעלטע טימ גנוניורק רעמײהעג רעד ןופ םיורא זיא
 וצ טנײמ םאד .שילגנע ףיוא טבײרש םאװ ,טײצ רעזדנוא ןופ טעאפ רעטסערג
 שילגנע װו ,תונידמ עלא ןיא ןטסערג םעד ראפ טניורקעג םיא טאה׳מ זא ,ןגאז
 ,ןטײקיעפ ענעדײשאב טימ טעאפ א רעכיז זיא רע .ןבירשעג ןוא טדערעג טרעװ

 ךוב ןרעצליה ןוא טכעלש א רעײז ראפ אקװד ןראװעג טניורקעג זיא רע רעבא
 ,ןעמעג וצ ליומ ןיא רעװש ןענעז םאװ ,ןאטסאב טאטש רעד ןגעװ רעדיל טימ

 ןענעײלרעד וצ ןעגנערטשנא ךיז ףראד ןעמ ןוא תורוש יד ןעקשזמארכ ףראד ןעמ
 עלאר א טליפשעג רעכיז ןבאה סאװ ,תולעמ עלא טגאמראפ רע .ףום ןזיב דיל א
 ־יצאפ רענעריװושעג א זיא ,טקנערקראפ ,דיבראמ זיא רע .גנוניורק רעד ײב
 ־עגסיוא ןא זיא םזילאוטקעלעטניא ןײז ןעקירעמא ןײז ביל טשינ טאה ,טסיפ

 .קיכעלב — זיא תורוש ענײז ןופ קיזומ יד ןוא קיכעטש ןוא רעטחומ

 ןעװ •רעניורק ענײז טשיוטנא טשינ טלמונא טאה לעואל רעקיזאד רעד
 טאה ,זיוה ןםײװ ןיא בוט־םױ־רעלטסניק ןוא ־טםנוק א וצ ןטעבראפ םיא טאה׳מ
 ־עגפא ךיז ליטש ןוא טאוױרפ טאלג טשינ רעבא ,ןעמוק וצ טגאזעגפא ךיז רע
 ־םאנטעיװ רעד ןגעק זיא רע זא ,וױרב א טימ ,עלעיצאסנעם א טימ ראנ ,טגאז
 ,בוט־םױ םוצ ןעמוק טשינ רע ןעק ךאמירעד ןוא גנוריגער רעזדנוא ןופ קיטילאפ

 יד ראפ טעשזדוב ןטמיטשאב לעיצעפם א ןרעײפ זיוה ןסײװ ןיא טעװ׳מ ןעװ
 ,זיא לעואל רעקיזאד רעד רעװ טשינ רעכיז טסײװ ןאסנאשזד טנעדיזערפ .ןטסנוק
 סאװ ,אתורבח רעשיטעאפ רעמײהעג רעד ןופ ,םיצעױ גונעג ןיוש טאה רע רעבא
 ןשיװצ ןײז לאז לעואל זא ,ןעזעג ןיוש ןבאה ײז .זיוה ןםײװ םוצ שזא ןכײרגרעד
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 ־אסנעס א ןכאמ לאז ,גאזפא רעד ,רענײז וױרב רעד ידכ ,טסעג ענעטעבראפ יד
 .םשור ןלענאיצ

 ןעק דיא ׳ועגנונײמ עשיטילאפ םלעואל ןגעק טשינראג שוריפב באה׳ב
 ןפורוצסיורא ידכ ,וױרב־גאזפא ןא ןקיש טגעמעג טאה רע זא ,ןרעװ הװשומ וליפא
 באה׳כ _ רעבא — רעבא — רעבא •עיצקא־םאנטעיװ־יטנא ןא ךרוד עיצאסנעם א

 ןײטשראפ וצ ױו טשינ טושפ םײװ׳כ לײװ ,קידנבײרש טלמאטשראפ שוריפב ךיז
 טאה׳ס װו ,זױה־ןסײװ ןיא טנעדיזערפ םוצ סאװ ,טקאפ םעד ןריזירעטקאראכ ןוא
 טשינ ןוא ןעמוקעג טשינ רע זיא ,םאנטעיװ ןגעװ טלדנאהעג טשינ ןיטולחל ךיז
 םדנואפ ארזע דובכל גנורעײפ־עיזיװעלעט א ףיוא רעבא ,קסארט א טימ ןעמוקעג
 ןײא ןיא ןטלאהעג ןוא ןעמוקעג אי אקװד רע זיא גאטנריובעג ןקיראי־קיצכא
 .סיפ יד זיב פאק ןופ ןבלאזאב םיא ןוא טימעםיטנא ןוא טסישאפ ןטלא םעד ןענפנה

 טרעבאר — ראטארעפמיא־טעאפ םעד טימ ,גנונעדרא ןיא טשינ אד זיא םעפע
 לעואל םע טאה ,םזיטימעסיטנא םדגואפ ןראװעג טנאמרעד זיא׳ס ןעװ .לעואל
 ־אנאקע עשיטסישאפ ןוא םזישאפ סדנואפ טנאמרעד טאה ןעמ ןעװ ,טרעפטנעראפ
 טימ טכאמעגקעװא גנירג םע רע טאה ,טגאזעג סנײטש׳מ ,סעיפאזאליפ עשימ
 ךרוד עקירעמא וצ טארראפ םדנואפ ןגעװ טדערעג טאה ןעמ ןעװ ,טנאה רעד
 ןוא ןינילאםומ ראפ טעבראעג טאה דנואפ ןעוו ,המחלמ־טלעװ רעטײװצ רעד
 ןטאדלאם רעגאקירעמא טרעדאפעגפיוא ןוא טםידנאגאפארפ־אידאר ןײז ןעװעג
 סע טאה — המחלמ עשידײ א זיא׳ם זא ,קידנעװער ,רעװעג רעײז ןפראוװצקעװא
 ,טײקיצראה ׳טײקלדײא ,רעטקאראכ — םדנואפ טימ ״טקעדעג״ לעואל טרעבאר

 ןראװעג טלדנאװראפ זיא ןדנואפ ראפ םארגארפ־עיזיװעלעט סאד .טײקידהמשנ
 .טסישאפ־טעאפ םוצ גנורעראפ םיורג ןוא גנונעקרענא רעקידנקוב־ףיט א ןיא

 טאה לעואל םאװ ,לוױרב־עיצאסנעס סאד ןעניז ןופ םיורא טשינ רימ זיא׳ס
 םעד ןיא גנוקילײטאב ןײז תעב ,םאנטעיװ ןגעװ ןעגאםנאשזד טנעדיזערפ ןבירשעג

 ,לדיפ עטשרע יד טליפשעג טאה לעואל װו ,ןדנואפ ראפ םארגארפ־גנורעראפ

 זיא יז .רומ ןאיראמ — ןירעטכיד רענאקירעמא עטלא יד טראד ךיוא ןעװעג
 טושפ זיא׳ם ,ןדער ןזאל וצ יז ןױזב א ןעװעג זיא׳ס ןוא לטב־רבוע ךעבענ ןיוש
 ןדנואפ טביולאב קיניזכאװש טאה יז ךיוא .ײרעדױלפ ריא ןרעה וצ ךעלנײפ ןעװעג
 רעדא ,טדערעג טאה יז םאװ ,ןעגאטשראפ םיוק טאה ןעמ רעבא — ןטײז עלא ןופ
 ריא טימ ךיז ןוא ןטלאהעג דימת ריא ןופ טאה דנואפ ארזע .טלאװעג טאה יז םאװ
 טאה טעאפ רעגנױ רעד ןוא ןלעואל טביולעג ךיוא טאה דנואפ .ןבירשעגכרוד
 םירבח סדנואפ װו ,זײה־םיעגושמ ןיא ןדנואפ ןכוזאב וצ קיטײנ ראפ ןענופעג
 ןײז ראפ ףארטש־טיוט ןגירק טשינ לאז רע ידכ ,טעװעטארגעגנײרא םיא ןבאה
 קידלוש לעואל עקאט זיא יצ ,אישק א ךיז טגערפ .טארראפ ןםואימ ןוא םענעפא
 ןעק רע זא ,רעדיל ןגעוו גנונײמ עטוג א ראפ ןדנואפ טעטילאיאל ליפ יוזא
 ,ןדײ וצ ׳עקירעמא וצ האנש םדנואפ ןופ טײהנײמעג עצנאג יד ןעגנילשפארא
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 ןייטשטאלג בקעי

 עטזיולעגםיוא עכעלטע ןופ ןעמאנ ןיא ץלא ןוא — םערגארפ ןכעלשטנעמ םוצ
 ־ראוועגנא ענײז ןיא ןדנואפ ײב טכוזעגסיוא טאה לעואל םאװ ,תורוש עשיטעאפ
 ־נאק״ — םזישאפ ןוא םזיטימעםיטנא טימ עטקיטםימראפ ןוא עטרעדורעצ ׳ענעכ
 ראי קיצרעפ ןיוש טבײרש רע סאװ ,עמעאפ ןײז דנואפ ארזע טפור יוזא — ״סאט
 ךיז ןעלבארג רערעראפ ענײז וװ ,ןטםאקטסימ רעטנפיוהעגנא ןא זיא סאװ ןוא

 .לרעפ א שירעטםיה ןכוז ןוא
 ־עסיטנא ןא ןראװעג זיא דנואפ זא ,טרעלקרעד ןבאה ענײז רערעראפ יד ,בגא
 זיא 1929 ןיא ךאנ לײװ ,ןגיל רעשוריפב א זיא םאד ,ןראי־רעלטיה יד ןיא טימ
 יד ראפ לאנרושז ןטמיראב־קירעיורט םילעפ ןיא רעטעבראטימ א ןעװעג דנואפ
 רעשיטימעםיטנא רעדליװ א ןעװעג ,טםוװאב יװ ,זיא ילעפ .״ךעלדמעה ענרעבליז״
 ־ערראפ רעטפשמראפ א יװ הסיפת ןיא ןםעזעג ךיוא זיא רע ןוא טסידנאגאפארפ

 .המחלמ־טלעװ רעטייװצ רעד ךאנ ,רעט
 טנעקעג ןדנואפ דובכל בוט־םױ אזא עקאט ךיז טאה ,ריא טנײמ יװ ןוא ,ונ

 רעםיװעג א ,קנאדעג אזא ןלאפנײא טנעקעג ךײא טאה יװ ,הלילה ? דיי א ןא ןײגאב
 ןגעװ טדערעג עמיטש רעקידקינאה א טימ טאה ,לאטנעזאר — ראםעפא־יפ
 ראפ ןוא תורוד עלא ןופ זיר רעשיטעאפ רעד ןעװעג טלאװ רע יװ עיזעאפ סדנואפ
 ־פיט ,טײהזײװ ,המכח ? ןדנואפ ןיא ןענופעג טשינ רע טאה סאװ .תורוד עלא
 יד טריזימיגימ ךיוא טאה רע .טעטילאינעג־רעפוס ,טײקיבײא ,טײקלבאנ ,טײק
 ךאד ןרעװ ייז לייװ ,ןדנואפ ןופ תובוט תולעמ עשיטימעםיטנא־שיטםישאפ עלא
 םאד ןענעז םאװ ,״סאטנאק״ יד ןופ ענײז תורוש עשיטעאפ יד ןיא םישישב לטב
 עשירעלטםניק עסיורג יד ,רוד רעזדנוא ןופ קרעװ עטםזעיציבמא סאד ןוא עטםערג
 •געװ ןכײלג ןפיוא ריפפיורא ריא ןוא טלעװ רעד ןופ טפנוקוצ רעד ראפ השורי

 ןלעטשכײלג ןוא ןגאז ןוא ןעמוק טזומעג טאה לאטנעזאר דײ רעקיזאד רעד טא
 ,ךיז ײב ןלעופ טשינ ןענעק ,טינש ןטנאקאב םעד ןופ ןדײ עקיזאד יד לײװ .גאװ יד

 עשיטעאפ יד .ץכעשטעװקםיוא עשיטעאפ סדנואפ ןצישאב ןעמוק טשינ ןלאז ײז זא
 ,רוטלוק .רשױ רעביא ,לכש רעביא ,טײקכעלשטנעמ רעביא ,ץלא רעביא הרוש

 ־לוק יד ןצעגראפ ןיא טײטשאב עיפאזאליפ סדנואפ .רוטלוק ראנ ײז טיג ,רוטלוק
 בירקמ וליפא ןוא ,ריא וצ ךיז ןקוב ,טראװ ןופ ןיז ןשישטײד־רעלטיה ןיא ,רוט
 ־שטגעמ רעד ןופ ןײזליוװ םעד — הרוש רעשיטעאפ א ןופ חבזמ םעד ףיוא ןײז
 סדנואפ ףיוא המכסה ןײז ןבעג ןוא ןעמוק טזומעג טאה לאטנעזאר דײ א .טײה
 .ןםיװעג עכעלשטנעמ םאד ןעקנירטראפ ןוא ןעקנעװשראפ געמ םאװ ,ןםיװ שיטעאפ

 ןיא ןפראװעגנײרא טאה םאװ — ןאמדאר ןאדלעס — טעאפ ןײא זיולב ןעװעג
 א זיא דנואפ זא ,ןזיװעגגא טאה רע .דײר עשיגאל ןוא עתמא עכעלטע םארגארפ
 טימעםיטנא ןא ,קאינאמ רעשיטאנאפ ןוא רעכעלרעפעג א ,לשטנעמ לבארעזימ
 ,ץראה־םע ןשיפארטנאזימ ,ןבארג א ןופ םעיראעט עכעלרעפעג טימ טםישאפ ןוא

 יד טעװעטאר ןעק רע זא ,לגנײ טדערעגנײא ןא ןבילבעג זיא םאװ ,חרת רעטלא ןא
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 ״ןםיודג א ןופ טיױו רעײז זיא רע זא ־רעדיל עטרעדיולפראפ ענײז טימ טלעװ
 םעירעטירק עשיטירק ןוא עשיטילאפ עבײז זא ןוא טעאפ ןקיםעמלטימ א ןופ וליפא

 .ןיזמוא — ןענעז
 רעלעטשנעמאזוצ ןוא טעאפ רעד ״ןאמדאר ןאדלעם — טומ טאהעג טאה רע
 שזא ךיז ןבאה עטקילײטאב ערעדנא יד .םעיגאלאטנא־עיזעאפ עכעלטע ןופ
 עשירעפמעק ןוא עקידתױנפ־ןא ״עקיטכירפיוא ״עםײה ענײז ןופ טעשטראקעג

 ןוא תוחומ ןופ גנורעטצניפראפ רעקנארק רעד ןגעק טפמעקעג טאה רע .ןעגנונײמ
 םעד קידנפראװפא ׳עדריװ רעשיטעאפ ןוא רעכעלשטנעמ טימ ןאטעג סע טאה רע
 .רענײב עזײב ״עטלא םדנואפ ןבירעגמורא ערעדנא יד ןבאה םיא טימ םאװ ״קינאה

 ןדנואפ ןיא ךיז טרעמאלק םאװ ״טפאשלעזעג רעד ןופ טכיש רעקנארק א זיא׳ס
 .עיזעאפ ןופ ןעמאנ ןיא ״טײקידריװמוא עוױטקא עצנאג ןײז לחומ םיא זיא ןוא

 לחומ ןעגעק ןעמאנ ריא ןיא טעװ ןעמ זא ״עיזעאפ רעד וצ ײװ ןוא ךא ןײז טעװ׳ם
 ־עיזיװעלעט יד טריפעג טאה םאװ ״לרוחב סאד .םזיטימעםיטנא ןוא םזישאפ ןײז
 םדנואפ וצ ןעמוקקירוצ רעמ ךאנ טשרע טעװ ןעמ זא ״טרימוס טאה ״גנורעײפ
 רערעטיב אזא ףיוא תונמחר א ןעװעג זיא׳ס .עיפאזאליפ רעפיט ןײז ןוא טראװ
 ןופ ןוא ןטריפראפ רעזדנוא ראפ שיטםירעטקאראכ זיא םאװ ״גנומירקראפ־פאק

 .םרעצאשפא ןוא סרעצאש עשירעלטסניק ןופ רוד ןטריפעגפארא לכש ןכײלג

 טנעקעג טשינ ןפוא םושב ךיא באה לעואל טרעבאר טעאפ ןטניורקעג םעד
 טימ ןוא קיטכיזראפ קידנעלמאטש יוזא טאה רע ןעװ .תועיבצ ןײז ןײז לחומ
 טימ ןקעד ןײא ןיא ןטלאהעג לעטשנא ןשימעדאקא ןוא ןשיראסעפארפ־דראװראה
 ןופ טכארטעג ץלא השעמ תעב ךיא באה ״סעדנאש עלא םדנואפ ךעלטעלבנגײפ
 וליפא ךיז טאה׳ם ןעװ ״םאגטעיװ ןגעװ זיוה ןסײװ םוצ לוױרב לענאיצאסנעס ןײז
 ״ןםיװעג םענעגײא ןטימ םולש ןײז ןגעװ ןוא טלדנאהעג טשינ םאנטעיװ ןגעװ
 םדנואפ ארזע ײב ןתוחמ־טפיוה רעד ןײז וצ טביולרעד גנירג רעײז םיא טאה םאװ

 .בוט־םוי־גאטסטרובעג
12.11.65 
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 לאםרעוױנוא רעדא לאנאיצאנ

 וצ דעלטנגײא זלעטש םעמעט עלאסרעװינוא זא ,ןעזעגנײא דימת באה ךיא
 ריפ יד ןגעװ רעדיל טבײרש ןעמ ןעװ .עלאנאיצאנ יװ לאװסיוא ןרענעלק א
 רעדא העיקש א ,םולב א ,םיוב א טבײרשאב ןעמ ׳ראי ןופ ןטײצ עטריניפעד
 ןא ןיוש םע זיא טנײה) עביל לםיב א טגניזאב ןעמ ןזארג לסיב א ,גנאגפױא
 רימ ןבאה — טיוט ןיא ךיז טנאמרעד ןעמ ןוא (עמעט עלאסרעװינוא עשידאמטלא
 יד .רעגאל ןשיטאמעט ןלאםרעוױנוא ןצנאג םעד טפעשעגסיוא שיטקאפ טימרעד
 ־דנעטשראפ ןענעז ײז זא ,ןא ןעמענ רימ לײװ ,לאםרעװיגוא ןעגעז םעמעט עקיזאד
 ןוא ןײטשפיוא ריא ןיא רוטאנ יד זא ןוא טלעװ רעצנאג רעד ףיוא םוטעמוא ךעל
 םנעמעװ טימ ,שטנעמ םוצ טסארטנאק ןקידנסײרצראה ריא טימ ,גנולקנוטראפ
 ־עגעג־טאג ןימ א זיא םאד זא ;גנאגרעטנוא ןײז ןא ךײלג ךיז טבײה׳ס ןײטשפיוא

 עטםטריזיליוױצ ,עטסטריניפאר יד ןופ םאװ ,אטנארעפםע רעשיטעאפ רענעב
 יד לײװ ,ןײטשראפ ןזומ םע ןעמ טעװ ,םיטבש עשילאבינאק יד זיב ,רעקלעפ

 •ץראה ןלאסרעװינוא םײב ןאט פאכ א ײז ןלעװ ןײלא םעמעט
 לכה־ךס ןטצעל ןיא טנײמ ןילפיצסיד ןוא ,ןילפיצםיד ךאד טנײמ טםנוק רעבא
 ־כעלמעװקאב עשירעלטםניק גונעג ןפאש ןענעק וצ טפאשגנע ןיא ,טפאשגנע —
 ןזיױואב טראד טםפראד וד ןוא גנומאצמורא עטראפשעגוצ א ריד טיג ןעמ .טײק
 ־טצענערגאב רעד ןיא זא ,ןגאז ראפרעד רימ ןלאז ,ריצאפש ןײד ןכאמ וצ רעדנוװ
 וצ רעדאפסיורא רעד טגיל לאװםיוא ןשיטאמעט ןלאםרעוױנוא םעד ןופ טײק
 עלאםרעוױנוא ןגעװ ןדער וצ לאסקאדאראפ טגנילק׳ס .ןילפיצםיד רעשירעלטסניק
 — ךאד ןסעומש רימ רעבא ,םעטא ןײא ןיא — טײקטצענערגאב ןגעװ ןוא סעמעט

 ןושל ענײמעגלא סאד לאםרעװיגוא טראװ ןטימ ןעגײמ רימ ןוא שיראטאראבאל
 .ןדער וצ ביוחמ זיא עיזעאפ סאװ ,ןליפעג ןופ

 ־נאק יוזא טשינ ךיז טלאװ ךיא ןעװ זא ,טגאזעג לאמ א רימ טאה רעגינ ,ש
 רעלאסרעוױגוא ןא ןרעװ טנעקעג ךיא טלאװ ,םעמעט עלאגאיצאנ ףיוא טרירטנעצ
 ןטאנקעגגיירא ןעװעג אמתסמ זיא׳ס ןוא גאז רעקידנוזפיחב א ןעװעג זיא׳ס .טעאפ
 ןיוש ךיא קנעדעג םעומש םענעי ןופ םעדאפ םעד ראנ ,סעומש ןרעגנעל א ןיא
 ןקיזאד םעד ןעײקוצרעביא ףיוא ןבילבעג ,ךיא קנעדעג ,רעבא זיא רימ .טשינ
 ךיא ײטשראפ םױה־דע ךאג ןוא ,לאנאיצאנ ןוא לאסרעוױנוא ןשיווצ טםארטנאק

 ײז רימ ןלאז רעדא ,ןפירגאב עדײב יד ןשיװצ דישרעטנוא םעד טארוקא טשױ
 .ןענימרעט — ןפור

 ןעװ ׳ןראי־רעדיוש יד תעב ןראװעג טריפעג ,ךיז טכאד ,זיא סעומש רענעי
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 ײס /ןברוח ןגעװ ןביירשעג ןבאה רעלטםניק־עזארפ ןוא ןטעאפ עשידײ עטםײמ
 ןעװעג ןענעז סאװ ,יד ײם ,ןברוח ןקידתושממ ןיא ןעװעג ןענעז םאװ ,ןטעאפ יד
 ענעי ןגעװ ןבירשעג טלאמעד טאה ןײלא רעגינ .ש .ןברוח ןופ ראמשאק ןיא
 טנעקעג טאה ןעמ ןעמעװ ׳םידיחי ןופ תולוק עטלײטעגםיוא יד טכוזעג ןוא רעדיל

 .רוביצ־גאלק םעד ןופ ןרעהםױרא

 ןוא ־גאלק עלא יד טכארטאב טאה רעגינ זא ,ןגעװטסעד ןופ ךיז טכאד רימ
 טעװ ןעמ םאװ ,קלאפ ןשידײ ןפיוא לאפרעביא ןקילײװטײצ א יװ רעדיל־ןברוח
 ־יטפא רעםיורג ןגעלעג יאדװא זיא ןענירעד ,ןעװעטאר ךיז ןופרעד זומ ןעמ ןוא
 ןעמ זא ,שטנװו רעד ןוא ׳ןבעלרעביא ץלא םע טעװ קלאפ עשידײ םאד זא ,םזימ
 ךיז טכאד לאמ טפא .םעמעט ״ערעטנענאמרעפ״ וצ ןײגרעביא ףראד ןעמ ןוא טעװ
 רעד ןופ קעװא ןענעז ײז סאװ ראג ןקידניז ןטעאפ עשידײ זא ,רעטציא ךאינ רימ
 ־ײהעג רעזדנוא ןײז טפראדאב רשפא טאה׳ס ןוא עמעט ״רעקילײװטײצ״ רעקיזאד
 ערעזדנוא ןופ ףום ןזיב ןברוח םעד ןגאלקאב ןרעהוצפיוא טשינ תוחילש עטקיל
 ־כרוד סעצײלפ ענײז ףיוא ץלא םע טאה סאװ ,רוד רעזדנוא ןופ געט יד — געט

 .ךראמ ןיא טרעדיושעגכרוד רעדא ןגארטעג

 יצ ןוא ןובשח ןלופ א ןבעגעגפא טלאמעד ךיז טאה רעגינ .ש יצ טשינ םײװ׳כ
 ןריפםיורא טלאװעג ךימ טאה רע ןעװ ,רעדיל־ןברוח יד טנײמעג עקאט טאה רע
 קראטש טלאמעד םיא ןבאה םאװ ,סאפע רעדא ,סאטימ ןופ ןגעװ עטײרב יד ףיוא
 טימ ןבירשעג טשינ טאה רעגינ זא ,סיוא רעבא רימ טמוק׳ם ,טפאכראפ טאהעג
 רעד ראפ טאהעג ארומ רע טאה רשפא .רעדילךברוח ןגעװ טײקמעראװ ליפ וצ
 יד ןיא ״םינזח״ יד טכוזעג טאה רע תעב ,רעדיל עכלעזא ןופ שינעצײלפראפ
 רעבא ,ןקורדםיוא עטרינאפארפ ץלא ןענעז סאד .״םיררושמ״ ןופ ןראכ עסיורג

 .שיראטאראבאל וליפא טליװ ריא ביוא ןוא שיטאמעט אד ךאד ךיז טדער׳ס

 ןופ עיגאלאטנא ענעמונעגנא ןא ןײרא טנאה ןיא ןעמענ וצ לאמ א יאדכ זיא׳ם
 .לאםרעוױנוא — טםײװ טײק ןוא דניק יװ ׳רעכיז זיא סאװ ,עיזעאפ רעשילגנע

 ךיז רימאל ןוא עיזעאפ רעשילגנע ןופ ךוב־״דראפםקא״ סאד — ןגאז רימאל
 ,תולעפתה רענרעבלעק רעטײרגעגוצ רעד ןא ןײמ׳כ ,ןענעײל ךעלרע ןוא ןצעזקעװא

 םוצ ״ןדער״ ןענעק סאװ ,רעדיל עטוג ערעדנוזאב יד ןכוז טראד רימאל ןוא
 ־םאנ־לוש ןופ פארט ןטימ טשינ טנעײל סאװ ,רענעײל םוצ ,רענעײל ןקיטנײה
 .רוהט בהז ןענעז רעדיל יד זא ,טלענקעגגײרא םיא טאה ןעמ ןעװ ,עיגלאט

 ןשיװצ זא ,ןעניפעג רימ ןלעװ ,רעדיל עטוג ןכוז טראד תמא ןא ףיוא ןלעװ רימ זא
 ןאראפ ןענעז רצוא־סקלאפ ןשיטעאפ ןשילגנע ןופ רעטעלב עטקילײהראפ יד
 טײקלאסרעוױנוא יד .רעדיל ״עלאםרעוױנוא״ עטוג עקיטײצטנײה קינײװ רעײז
 יױוצ א ןופ רשפא םאנםיוא ןטימ ,רעדיל עמםײמ יד .טפעװעגסיוא ײז ןופ ךיז טאה
 ןיא זיולב טגיל ןח רעייז סאװ ,ןעגנאזעג עלעיצניװארפ יװ ןעגנילק ,קילדנעצ
 ,לאםרעוױנוא ןופ ךופיה רעד ךאד זיא ןושל .טלאהניא ןיא טשינ רעמ רעבא ,ןושל
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 ןייסשטאלג בקעי

 ןיא ןעמונעגנא שיטקאפ ןיוש זיא׳ס יװ ,ןרימאלקארפ לעיציפא לאז ןעמ ןדײם
 דיוא רעבא .לאסרעוױנוא ראפ ןושל עשילגנע םאד ׳עיטאמאלפיד־טלעװ רעד
 עכעלרעניא יד ןצאשפא ןענעק םיוק באטשסאמ־טלעװ א ףיוא ןעמ טעװ טלאמעד

 יד ןוא טפאשרעטםײמ יד ׳זרעפ ןשילגנע ןטצינשעג ןקילאמא ןא ןופ טײקנײש
 ׳שינאקירפא טשינ שוריפב ןוא שיעפארײא־טלא זיולב רעכיז זיא סאװ ׳קיזומ

 .שיעפארײא קיטײצטנײה טשיג וליפא ?שיטאיזא רעדא
 ׳רוטארעטיל טימ תוכײש ןיא ׳לאסרעװינוא ףירגאב םעד זא ׳ארבם א זיא׳ס
 ןשירעשרעהאב טימ ןעגנװוצעגפיורא זדנוא ףיוא ןבאה ׳עיזעאפ טימ רקיע רעד
 ־מיא רעשירארעטיל ןימ א ןעװעג זיא׳ם סעקלעפ עםיורג ןוא עקראטש חוכ
 ןגעװ רעדיל־גגאלק־גנילק עקיבלעז יד טימ ׳רעקלעפ ערענעלק יד .םזילאירעפ
 טשינ ןבאה ׳תונושל עלאסרעוױנוא־טשינ ערעײז ףיוא ׳גנילירפ ןגעװ רעדא טיוט
 ־אמעט רעלאםרעוױנוא רעײז ןופ םעט םעד טנורגרעדאפ ןיא ןקורםיורא טנעקעג
 — ןעװעג וענעז ןטעאפ עםיורג ענעפורעג־יוזא ךס א זא ׳זיא תמא רעד .קיט

 ןופ טײקטנחאב רעד ןיא ןענאטשאב זיא טײקשיטעאפ עצנאג רעײז .רעקיאזארפ
 עקידמערוטש רעדא עקידנטעלג יד ןופ לעטשנעמאזוצ םעד ןיא ןוא ןושל רעײז
 ןטעאפ עלאנאיצאנ ערעײז טפיוקראפ ןבאה רעקלעפ ״עלאםרעוױגוא״ יד .תורוש
 — ארומ רעטפעלפעג א טימ ןעמונעגנא ײז טאה סאװ ׳טלעװ רעםיורג רעד

 ענרעדאמ יד ןעמענ רימאל ליפשײב א ראפ .ןבעגעגרעטנוא ךיז ןוא ןעמונעגנא
 יז טאה ׳ראי קיצפופ ןוא טרעדנוה א טלא ךיוא ןיוש זיא סאװ ׳עיזעאפ עשיכירג

 רעםיורג רעד טפיוקראפ ןוא עימערפ־לעבאנ א ןעמוקאב ראי םקיטנײה טשרע
 ־איצאנ א תמא ןא ףיוא זיא םאװ ׳סירעפעם — טעאפ ןלאםרעוױנוא ריא טלעװ

 •טעאפ רעלאנ
 ןטעאפ עלאסרעװינוא עתמא יד זא ׳קנאדעג םוצ גנורפש א זיא ןופרעד
 ־ףיוקראפ רעד ןיא טײטשאב טײקלאסרעװיגוא רעײז ראנ ׳לאנאיצאג — ןענעז

 טגאמראפ טשינ לאמ ןײק טאה קלאפ עשידײ םאד .קלאפ רעדנוזאב א ןופ טפארק
 רעבײרש ןײז ןפיוקראפ וצ ידכ זא ׳ןגאז וצ קירעביא זיא׳ס .טפארק־ףיוקראפ ןײק
 ׳חוכ ןשיטאמאלפיד ןוא ןשירעטילימ גונעג ןגאמראפ קלאפ א זומ טלעװ רעד וצ
 ענעגנודעג ןבאה ךיוא זומ יז .חטש ןשיפארגאעג רעדנוזאב לקיטש א יאדװא ןוא

 .ךריזילאםרעוױנוא״ ןרעײז רעבײרש םעד ןלאז סאװ ׳םרעלקעמ עשירארעטיל

 ןיא ׳רעבײרש עלאםרעוױנוא טימ השעמ עצגאג יד ? תמא רעד זיא עשז סאװ
 רעלאגאיצאנ רעד .עיצקיפ א זיא ׳רעבײרש עלאנאיצאנ ״עגנע״ וצ ץאזנגעק
 טביירש רע זא ׳טםװועג טשינ ׳ןהיבט קידנבײרש ׳ךעבענ טאה םכילע־םולש
 ןםקאװםיוא רע טעװ טפאשגנע רעלאנאיצאנ ץיז ןופ זא ןוא ,״שיזעניכ״ וליפא
 עשירעלטסניק טליװ ריא ביוא ׳לײװ .רעבײרש־טלעװ עטסערג יד ןופ םענײא וצ
 טגניװצ םאװ ׳טפאשײרטעג יד ןאראפ טםנוק רעלאנאיצאנ ןיא זיא ׳ןילפיצםיד
 ןוא טײהדניק ןײז ןופ ןראי ףיוא טרירטנעצנאק ןוא טיהעגפא ןײז וצ רעבײרש א

340 



 סעמעט עטיירג ףיוא

 א טםנוק עלאנאיצאב ןעמ טבײרש חוכ םעד טא טימ זיולב לײװ ;טפאשלגנײ
 טלגנירעגמורא ׳בוטש ןיא טפאזעגנײא טאה ןעמ סאװ ׳ץלא זיולב .ןבעל ץנאג
 רעלאנאיצאנ ןיא ןרעװ טלדנאװראפ רעטעפש ןעק ,טפאשהחפשמ רעמעראװ ןופ

 .טםנוק
 לאװםיוא ׳טנעה יד ןעמענעצ ךיז טײקכעלגעמ יד ׳תובחר ליװ ןעמ זא ןוא
 ענעפורעג יוזא יד יװ ,רעטײרב ךס א יאדװא טסנוק עלאנאיצאנ זיא ,םעמעט ןופ
 ,טיוט ,טפאשגדײל ,עביל ןופ ,סעמעט עלאםרעוױנוא עטעבראעצ ,םועסואנ דא

 .םולב ןוא םיוב

 רעזדנוא ןופ טפארק־ףיוקראפ רערענעלק רעשידײ דעזדנוא וצ טמוק׳ס זא ןוא
 עטסשיטאזקע ןוא עטסלאנאיצאנ יד זא ,ןגאז ןעמ געמ ,טלעװ רעד וצ םנגײא
 ־ונעגנא טעװ ,עשינאקירפא יד רעדא ,עיזעאפ עשיזעניכ יד ׳לשמל יװ ,עיזעאפ
 ךײלג ןעמ טערט עיזעאפ רעשידײ וצ רעבא ,עיזעאפ עלאסרעוױנוא יװ ןרעװ ןעמ
 ־ףמוירט רעדא ײרשעג־יױו רעד .לאנאיצאנ־וצ זיא׳ם זא לײטרואראפ םעד טימ וצ
 ןעמונעגפיוא טעװ עינאלאק רעשיגאקירפא רעטײרפאב א ןיא רעגענ א ןופ גנאזעג
 עצנאג יד יװ ׳טײקטײרג־םענפיוא רעמ ךס א טימ טלעװ רעסיורג רעד ןופ ןרעװ
 רעטכירעגפיוא ןא ןופ רעדיל־הלואג עלא יד ןוא טעאפ ןשידײ ןופ עיזעאפ־ןברוח
 זיא יוזא ראנ ,ליפעג־תולפש רעלאנאיצאנ ןײק טשינ זיא סאד .הנידמ רעשידײ
 ןימ א ,זדנוא ראפ עטאװק לקיטש א אי טאה טלעװ יד ׳םיסינ ןעעשעג יאדװא .סע
 זא ׳לאמ א טעשעג׳ס ,סולונ — טעמכ זיא םאוו ׳םוזואלק םורעמונ ןשירארעטיל
 עלאנאיצאנ רעזדנוא טבײלב רקיעב רעבא ,ךרוד טראפ ךיז טםײר ןעמאנ א
 ךיז טםײר סאװ ,רעצעמע רעד זא ךיז טכאמ לאמ א שטאכ ,קיטאזקע — טםנוק
 ןופ חוכ ןטימ אקװד םײרכרוד ןײז טניװעג ,טלעװ רעד וצ טמוק ןוא ךרוד

 .ןגיװבײא רדסכ זדגוא ןעמ ליװ ריא ןיא םאװ ׳קיטאזקע
 ־בעה ןוא רעשידײ רעסיורג רעצנאג רעד ןופ זא ׳ןעקנעדעג וצ טרעװ זיא׳ם

 ,טלעװ רעסיורג רעד ןיא טנאקאב טשינ טעאפ ןײא ןײק זיא ,עיזעאפ רעשיער

 טיורטעג ןעמאנ םעד טימ רעבא ,קילאיב — ןעמאנ ןקיצנײא ןופ םאנסיוא ןטימ
 ןטעאפ עשידײ ןוא עשיערבעה עלא ןענעז עשז ןיוש יצ .טראװ ןפיוא זדנוא ןעמ
 ־אלק ןופ עיגאלאטנא רעטוג א ףיוא קוק א רעדיװ טפאכ ? לאנאיצאנ־גנע ןעװעג
 ןופ רעשיםאלק ײז ןענעז סאװ טימ ׳אברדא ׳טעז ןוא רעדיל עשילגנע עשיס
 ,טײקלאנאיצאנ רעזדנוא ןיא ,רימ ןענעז סאװ טימ ןוא עיזעאפ רעסיורג רעזדנוא

 ?ןטעאפ עשילגנע ענעראװעג טמיראב יד יװ רעגגע

 םיוא טםילש םאװ ,רוטארעטיל עלאסרעוױנוא יװ ןינע אזא ןאראפ זיא׳ס ביוא
 עלאנאיצאנ יװ ,רעקיסעמ־בולק שממ ןוא רעגנע ךם א יז זיא ׳טםנוק עלאבאיצאנ
 עשיגאלאטימ יד זיא ,רוטארעטיל רעשידײ רעד וצ גנויצאב ןיא .רוטארעטיל
 ןלאנאיצאנלא ןא ןופ טדײל יז ראנ ,לאנאיצאנ ראנ טשינ ,רוטארעטיל עלאםרעװינוא

 .טפאשלעזעג־טלעװ רעד ןיא ןבאה טשינ ץלא ךאנ זדבוא ליװ םאװ ,םזיניװאש
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 ןײטשט&לג בקעי

 יז .ןצעזרעביא טשינ ךיז טזאל עיזעאפ עשידײ יד זא ,תמא טשינ ךיוא זיא׳ם
 ךיא .ןושל עטריזיליוױצ םעדעי יװ ,ןעגנוצעזרעביא ךרוד רעמ טשינ טרילראפ
 זיולב זיא׳ם .עיזעאפ עשידײ עטוג יד ןצעזרעביא טוג טשינ ןעק׳מ זא ,טשינ טלאה
 ,רעדיל יד ,תונושל עלא ןיא רעדיל עשיריל עקיכיור יד ןצעזוצרעביא רעװש

 עלאנאיצאנ יד אקװד .טרימופראפ ןענעז םאװ ןוא גנאלק ףיוא זיולב ןעקניה סאװ
 .ןפירגאב עלאסרעוױנוא ףיוא ןצעזרעביא ךיז ןזאל רעדיל

 ןײז ףיוא רעדעי ןוא ךארפש ןײז ףיוא טעאפ רעדעי ,ןא ץלא ךאנ טמוק ןעמ
 ,טימעג ןלאנאיצאנ םענעגײא םוצ ןוא ןושל ןלאנאיצאנ םענעגײא םוצ ,רעגײטש

 ־אמעט־טלעװ רעקיטפנוקוצ רעד ןופ ןגאװ ןפיוא ןעגגירפשוצפיורא ידכ וליפא
 טשינ לאמ ןײק טעװ םאװ ,עיצאנימעסניא רעכעלטסניק א טימ יװ זיא׳ס .קיט

 .ןטעב ןוא תופוח עלאנאיצאנ ,תונותח ןײק ןפאשפא

 ־יגוא רעכעלכעלפרעביוא רענעי ךאנ ןעקנעב וצ דרוםבא ןא ראפרעד זיא׳ם
 ,לאפוצ ףיוא טיובעג ,גנונעקרענאי־טלעװ יװ רעמ טשינ טנײמ סאװ ,טײקלאםרעװ

 טבארגרעד טעאפ א ןעװ .רענעגנודעג רעדא רענעגײא ,ײרעלקעמ רעקיפיפ ןוא לזמ
 ־ינוא אליממ רע זיא ״דשורי רעלאנאיצאנ ןײז ןופ רעדנװו ןוא ןפיט יד וצ ךיז
 ,שדוק־ןורא ןלאנאיצאנ םענעגײא ןא ןיא ןעלמירד רעדיל ענײז ןעװ וליפא ,לאסרעװ
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 ? ךוב שידײ א זיא סאװ

 ףיוא ןריפפױרא טשיב ײז ןוא רעכיב ןגעװ ןדער וצ טײרג דימת ןיב ךיא
 ןגעװ עלאמש ןעגעז ײז זא ,ןבעגוצ לײװרעד רימאל ׳םאװ ,םעקשזעטס עלאנאיצאנ
 •האנה רעלאנאיצאנלא רעםיורג ןוא ןםאמ עריא ,טםנוק ןופ טײקטײרב רעד יבגל

 ןדער אקװד ןוא ןינע םעד ןרעלעמשראפ וצ םיבסמ ןענעז רימ דלאב יװ רעבא
 ןענעז רימ זא ״דליחתכל ןעמעננא רימ ןזומ ,רעכיב עשידײ — עמעט רעד ןגעװ

 .ךאז רעד וצ ןוא עמעט רעד וצ ןדער וצ טײ־יג

 א טימ ןעמאזוצ ןזיוה לאז סאװ ,וױטיזאפ ןײק ןאראפ טשינ זיא קיגאל ןיא
 טמוק׳ס זא .טעטיצירטקעלע ןיא ןעניפעג ןעמ ןעק ןבעלנעמאזוצ אזא .װיטאגענ
 ןענימרעט עלאנאיצאנ ןיא םעד ןגעװ ןדער וצ טגײנעג טפא ןעמ זיא ,טםנוק וצ
 — יװ טלעװ רעד ףיוא ךאז אזא ןאראפ זיא׳ס זא ,ןענעקײל רוביד ידכ ךות ןוא

 ךיז זומ יז ,לאנאיצאנ ןײז טשינ ראט ,ןעמ טגאז ,טםנוק •טסנוק עלאנאיצאנ
 .ןפירגאב עלאנאיצאנ רעביא ןבײהרעבירא

 רעײז ןופ לגיפשפא םעד ץלא ןופ רעירפ רעקלעפ עלא ןכוז ןגעװטםעד ןופ
 ךײלג ןענעז רעדנעל עשינאקירפא עײנ ענעגבאגעגפיוא עלא יד .ףוצרפ ןלאנאיצאנ
 עײרפ יװ ,טראד ןעלבוטוצפא ךיז ערעײז ןלאװק־טםנוק עלאנאיצאנ יד וצ ןפאלעג
 ־רעביא ןיא ךיוא ײז ןדער — םעד ןגעװ ןסעומש וצ טמוק׳ם זא ראב .ןשטנעמ

 .ןענימרעט עלאנאיצאנ

 זיא םאװ ,טםנוק ןופ האנה יד יװ ,ןײלא טםנוק יד יוזא טשינ רשפא זיא׳ס
 ,קרעװטםנוק א ןופ האנה טאה שטנעמ א ביוא .לאנאיצאנ יא לעודיוױדיניא יא
 ,ןרעיוא עטלציקעג ןוא ןגױא עטזײלגראפ טימ ,רעםינעג רעטאװעמאט א יװ
 רעבא .האנה ןופ ךיז טלגערפ סאװ ,םקיא רעלאנאיצאנרעביא רעד רשפא רע זיא
 ־איצאנ א ןײז רע זומ ,שטנעמ רעלופ א יװ קרעװטסנוק םוצ ןםינעג טמוק רע זא
 ־יצעפס ןוא ןעגנורעדאפ ,תולעמ עלא טימ ןבאה האנה זומ רע .רעסיגעג רעלאנ

 .ןראװעג טנשריעגנײרא םיא ןיא ןענעז סאװ ,ןטפאשנגײא עשיפ
 לפיװ זא ,ןסיװ ךײלג רימ ןזומ ,טםנוק רעשידײ ןגעװ ראפרעד רימ ןדער
 ןוא ןרעלעמשראפ וצ ןעגנעדטשנא ךיז רימ ןזומ ,ןעלשטנעמ טשינ ךיז ןלאז רימ
 ,רעלאמ עשידײ ןופ רעדליב ןעמעננעמאזוצ טשינ ןעק ןעמ .ןינע םעד ןריניפעיז

 לאמ א טימ ײז ןוא ןדײ םלוע ןא ןפורנעמאזוצ ,ײזומ ןשידײ א ןיא ןעגנעהםיוא ײז
 עקאט זיא׳ם ,תמא .ײרעלאמ עשידײ יװ ךאז אזא אטשינ זיא׳ס זא ,ןרעלקרעד
 קיטש םניטום זיא — ײרעלאמ עשידײ סניוזא זיא םאװ ,ןריניפעד וצ רעװש
 ןלאמעג שײלפיור קיטש ןײז זיא רעדא דײ א ןעװעג זיא ןיטוס לײװ ,שידײ — שײלפ
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 ןײטשטאלג בקעי

 ןעמ ןוא ןיטום זיא׳ס רעװ ןגאזסיוא טשינ טעװ ןעמ זא ? רעגײטש ןשידײ א ףיוא
 טשינ רשפא ןעמ טעװ ׳ײזומ ןשידײ א ןיא ןעגנעהפיוא טשינ רעדליב ענײז טעװ

 .טסנוק רעשידײ ןופ האנה רעשידײ ןגעװ ןטכארט
 רעד זומ רעדא ׳טםנוק עשידײ — רעמינפ עשילביב סטדנארבמער ןענעז
 ״חנ״ עיציזאפמאק עטםײנ םיקםניװארטם זיא ?דײ א ןײז ךיוא ןײלא רעלטםניק
 ־קעמ סדנעלפאק ראג טרעװ רעדא ׳עמעט עשידײ א זיא׳ס לײװ ׳קיומ עשידײ —
 עלא יד טא ?דײ א זיא ראטיזאפמאק רעד לײװ ׳שידײ — עיזאטנאפ עשינאקיס
 טלעטשעגקעװא ראג רעדא ׳ןרעװ טגערפעג טשינ ןצנאג ןיא רשפא ןפראד תױשק
 ׳דוםי ןלאנאיצאנ א ףיוא אי תױשק עקיזאד יד טלעטש ןעמ דלאב יװ ראנ ׳ןרעװ
 ןבאה ױזא .ןעמוקנא טשינ לאז׳ם רעװש יװ ׳ןרעפטנעראפ וצ ןכוז סע ןעמ זומ
 רעײז ןופ לאנאיצאנ ןסינעג וצ טכוזעג לכ םדוק ןבאה ײז .רעקלעפ עלא ןאטעג

 .טלעװ רעד טקנעשעגקעװא יז ןבאה ײז רעדײא ׳טםנוק רענעגײא

 וצ ןצנאג ןיא טײרג שוריפב ךיא ןיב ׳רעכיב עשידײ וצ טמוק׳ם ןעװ
 ׳טרעװ ןשירעלטםניק רעײז ןגעװ זיולב ןדער ןוא טײקשידײ רעײז ןגײװשראפ
 טמענ ןעמ ביוא .םעומש ןופ םיאנת עטמיטשעגנײא סיוראפ יד ןענעז סאד ביוא
 ןםיורג א ןיא ןיירא ײז טפראװ ןעמ ןוא תונושל ײלרעלא ףיוא רעכיב עשידײ
 ׳עפלאק א ןופ יװ ׳ךוב א םיורא טיצ ןעמ ןוא רעקלעפ ײלרעלא ןופ רעכיב גראב
 ףרצמ ןזאל ךיז טײרג ךיוא ךיא ןיב ׳דײר עלארטײנ טימ ךוב ןגעװ טדער ןעמ ןוא
 טימ עילידיא עלאנאיצאנרעטניא יד ןריפרעביא טשינ ןוא םעומש אזא וצ ןײז
 שוח ןשידײ ןלעיצעפם א טפאש ןעמ זא רעבא ,טםנוק רעלאנאיצאנ — ןגעװ דײר
 ןעמ ןוא רעכיב עשידײ ראפ עצילאפ רעלעיצעפם א טימ ׳רעכיב עשידײ ראפ
 עדנאגאפארפ וצרעד ךאנ טכאמ ןעמ ןוא בוט־םױ ןלאנאיצאנ ןימ א ראפ םע טכאמ
 יד ןגאלשרעביא טשינ רימ ןעמ ןעק ׳ךוב שידײ א ןפיוק ןלעפראפ וצ טשינ —
 קידנכוז ׳טקנופדנאטש ןלאמש רעײז א.ןופ ךוב םאד ןענעײל לעװ ךיא ןעװ ׳דײר
 ׳עמעט יד טנפעעג באה ךיא טשינ .רעכיב עכלעזא ןיא טײקשידײ עשיפיצעפס
 רעד ראפ ןצעזעג יד .קםע ןקיזאד םעד ןיא טראנעגנײרא ךימ ןבאה סאװ ׳יד ראנ
 טדערעגםיורא טאה ןעמ ראנ יװ ׳ןראװעג ןפאשעג ןענעז עיםוקסיד רעלאנאיצאג

 .ךוב שידײ א — דײר עטרעטנאלפראפ יד
 שידײ א ןגעװ עיציניפעד לקיטש א וצ ךיז ןדעררעד וצ קיטײנ ראפרעד זיא
 ןופ שדוח ןיא ׳תונושל ײלרעלא ףיוא טקורעגרעטנוא רימ טרעװ םאװ ׳ךוב

 .ךוב ןשידײ
 ׳שידײ רעדא שיערבעה ףיוא ׳תױתוא עשידײ טימ ךוב א זא ׳קפם ןא זיא׳ם
 ןלעװ טשינ לאמ א לאז ןעמ יװ .ךוב שידײ א תועדה לכל זיא ׳דײ א ןופ ןבירשעג
 טימ וליפא ׳ןעמעננא ײז רימ ןזומ ׳רעכיב עשידײ עםיװעג שיטאמעט ןםילשםיוא
 ־ענאיםימ ןופ םאנםיוא םעד טימ ׳רעכיב עשידײ ראפ ןרעלקרעד ײז ןוא ׳ץפיז א

 ,עדנאגאפארפ רעשיר
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 סעמעט עטײרג ףיוא

 ערעדנא ףיוא ןבירשעג ןרעװ רעכיב ןעװ ,ןא ךיז טבײה טײקירעװש יד
 ,ןבעגוצוצ טײרג ןיב ךיא .רעכיב עשידײ — יװ זדגוא וצ ןעמוק ײז ןוא ןכארפש
 רעלאנאיצאנ ןיא קראטש ךיז טקיטײנ ,רעקלעפ ןשיװצ ,קלאפ עשידײ סאד זא
 ןטוג א טכאמ׳ס ,ןעמענ עטמיראב ןבאה וצ ןדײ ראפ טוג זיא׳ם ,״יטיםילבופ•,
 ,ןדירפוצ ךיוא רשפא ןיב ןײלא ךיא ,טלעװ רעכעלטםירק רעד ףיוא קורדנײא

 םע טאה דײ רענעי רעדא רעד םאװ ׳טקנופדנאטש־יטיםילבופ ןלאנאיצאנ א ןופ
 ־עגכרוד — טאה רע סאװ ,םע טפור ןעמ יװ רעדא ,ןראװעג זיא ןוא ״טכאמעג״
 ןופ ןבאה האנה ,דײ א יװ ,ראפרעד זומ ךיא זא ,טשינ טנײמ םאד רעבא .ןכארב
 יצ ,עגארפ יד .דײ ןכײרגלאפרעד םעד ףיוא טלאפ האנה עצנאג יד .קרעװ ןײז
 ןופ זיולב טשינ ןרעװ טרעפטנעעג ראפרעד זומ ,טרעװ ןשידײ א קרעװ ןײז טאה
 ןראוועג ןביוהרעד זיא דיחי א סאװ ,ראפרעד רעדא ,טקנופדנאטש־יטיסילבופ םעד
 לקיטש א ןעמוקעגוצ ךיוא קרעװ םדײ ןקיזאד םעד ןופ זיא יצ ראג ,םײוג יד ײב

 ײלרעלא ןופ — טרעכײראב זיולב טאה קרעװ סאד ביוא .קלאפ ןשידײ ןראפ דײרפ
 ,בײװ א ,ןרעטלע ענײז דײרפ עטאוױרפ ןפאשעג ,רבחמ םעד — ןטקנופדנאטש

 רעקידײרפ רעדא ,דײרפ לפיװ רעבא ?ןאטעגפיוא גונעג סע טאה ,רעטבילעג א
 ז קלאפ ןשידײ םעד ןעמוקעגוצ ןופרעד זיא רעיורמ

 טאהעג האנה קראטש רעײז רע טלאװ ,טבעלעג טלאװ רע ןעװ ,םכילע־םולש
 ןםיורג ץיז טימ ךיז טײרפ קלאפ עשידײ סאד רעבא ? טײקטמיראב ןײז ןופ
 לײװ ,ראפרעד ראנ ,ןראװעג טמיראב זיא דײ א לײװ ,ראפרעד ראנ טשינ ,ןעמאנ
 עקיטכיל םמכילע־םולש .בוט־םױ רעלאנאיצאנ רעםיורג א ןראװעג ןופרעד זיא׳ם

 .ןביוהרעד זדגוא טאה רעטכעלעג
 ,שילגנע ףיוא קרעװ עשיגאלאטסירק ענײז ןבעגעגםיורא טאה שא םולש ןעװ

 ןעװעג זיא טנעמעלע־יטיםילבופ רעשידײ רעד ,טאהעג האנה ןופרעד רע טאה
 רעד קרעװ עשיגאלאטםירק טלעטשעגוצ טאה דײ א — רעקידהשקשינ ץנאג א
 ןגעלעג ךיוא טײקטמיראב רעטאוױרפ ןײז ןיא זיא יצ רעבא .מלעװ רעשעיוג
 ־יפארפ״ סעפע ךיוא ןופרעד רימ ןבאה י קלאפ ןשידײ ןראפ האנה עלאנאיצאנ

 י רעשידיחי א ןעװעג זיא ןופרעד טיפארפ רעד רעדא ,״טריט
 ,ךוב שידײ א זיא סאװ ןעמיטשאב ןפלעה ןענעק סאװ ׳ןגארפ ץלא ןענעז םאד

 .ךוב שידײ א ןגעװ ןדער רימ ביוא
 ןוא םײוג יד וצ ןעמוקעג הרוחם רעשירעלטםניק ןײז טימ זיא שא םולש
 םכילע־םולש .ןפיוק ןליװ ײז זא ,רעכיז ןעװעג זיא רע םאװ סעפע טפיוקראפ ײז
 ןיא ןגעלעג טשינ םיא זיא׳ס .הרוחס ןײז טימ םיױג יד וצ ןעגנאגעג טשינ זיא
 לשמ א ןאראפ .םיא וצ ןעמוקעג ןענעז םײוג יד ,טרעקראפ .עטאיפ רעקניל רעד
 ןקיזאד םעד ןרירטםוליא טנעקעג טלאװ םאװ ,דיומ א ןוא הלאש א ,בר א ןגעװ

 .םילשמ ןא ןײגאב ךיז ןוא ןזאלפא םע ןלעװ רימ רעבא ,ןינע

 ףיוא תױתוא עשידײ טימ ,ךוב שידײ א זא ,ךעלגעמ שוריפב ךיוא זיא׳ם
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 ןײטשטאלג בקעי

 עשידיי ןשיװצ ןרעװ טגײלעגקעװא ןזומ חרכה יפ־לע לאז ׳שידײ רעדא שיערבעה
 אזא ךײרגלאפרעד יװ ,ןושל רעדנא ןא ףיוא גגוצעזרעביא ןא ןיא רעבא .רעכיב
 סע טרעװ ,ןרעװ טשינ לאז רבחמ רעד ךײרגלאפרעד יװ ןוא ןרעװ טשיג לאז ךוב
 קלאפ ןשידײ םעד רעצ ןלאנאיצאנ וצ זיולב טלעטש׳ס ביוא ,ךוב שידײ םיוא
 םעד טקיצײרקעג ןבאה ןדײ זא ,לובלב רעד .האנה עלאגאיצאנ ןײק טשינ ןוא
 א יװ רעמ טשינ זיא׳ס זא ,ןשטגעמ עוױםערגארפ עלא ןיוש ןםײװ טאג ןשעיוג
 ײז ןוא ןדײ ןקיצײרק ןײא ןיא ןטלאה סאװ םירבחמ עשידײ ןאראפ רעבא .לובלב
 ןעמ ליװ ןגעװטםעד ןופ ןוא ,ײז ןרידיװקיל ײז רעדײא םינפ׳ס טוג ײז ןצראװשראפ

 .קרעװ עשידײ יװ רעכיב עכלעזא ןפראװרעטנוא זדנוא

 ךיז ןעמ זומ ,ךוב שידײ א ןופ טדער ןעמ ןעװ זא ,ןעגנורדעג זיא ןענאד ןופ
 ,ךוב שידײ א עקאט םע זיא יצ ,ןעמיטשאב וצ ןכוז ןוא עמעט רעד ײב ןטלאה

 .רזממ רענעפראװעגרעטנוא ןא רעדא
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 סולפ ײװצ לאמ ײװצ

 ךלמ רבח ןטוג םעד קנאד א ןקירדסיוא ,ראפסיורא םײב ,ךײלג ליװ׳כ
 רעכעלרעײפ ןײז ןופ גנונעײל עטאוױרפ א טביולרעד רימ טאה סאװ ,שטיװאר
 יד ףיוא ןאטעג ךליה א טאה יז רעדײא ,ןטעאפ עשידײ עלא וצ עיצאמאלקארפ
 רעד ןופ ןירעריפנא רעזדנוא קנאד א ךיוא טמוק׳ס .״הביבס״ רעד ןופ ןטײז
 ןופ ״ױװערפ״ א ףיוא ןעװעג םיכםמ טאה סאװ ,יקסװאדאלאמ עידאק ,״הביבס״
 ןיא ןעגנולקעגפא ןוא טלאשעגפיוא טאה רע רעדײא ,ףורפיוא ןשיטאמארד םעד

 .םיברה תושר

 טנעקעג טשינ באה ךיא םגה זא ,ןרעװ ןזיװעגנא בײהנא םײב ךײלג אד לאז
 לאז ךיא זא ,שטיװאר טריטיצ םיא ןופ סאװ ,״טושפ ןוא טסארפ״ ןײמ ןכוזפיוא
 ךעלדנעטשראפמוא ליפ יוזא ןײז וצ ןטעאפ ןופ טכער סאד טקידײטראפ״ ןבאה
 ־עגמורא גאז םעד באה ךיא זא ,רעכיז ןיב׳כ שטאכ ןוא ײיז ךיז טסולג סע יװ
 סע יװ״ רעד זא ,סעיצאװרעזער עטםעפ ץנאג טימ טנראװעגמורא ןוא טלגניר
 ליװ שטיװאר יװ ״שיטסיכראנא״ ןוא טײרב יוזא ןעװעג טשינ זיא ״ײז ךיז טםולג
 ,טאטיצ םעד רעביא םיא טימ ךיז ןרעפמא טשינ ןגעװטסעד ןופ ךיא לעװ ,ןבאה

 ןראלקמוא םשטיװאר רעטרעװ עכעלטע טימ ןגערפוצפא ךיז טסולג רימ לײװ
 .רעדיל ןיא טײקראלקמוא ןוא טײקראלק ןגעװ ףירגאב

 עשיטעאפ עכעלטע ףיוא ןזײװגא ךיא ליװ ,רעדיל ןיגע םוצ םוק׳כ רעדײא
 עיזעאפ ביוא .ףורפיוא ןשיאזארפ ץנאג םשטיװאר ןיא ןטײקראלקמוא ןוא ןצנעציל
 ,אטישפ א ךאד זיא ,ךעלדנעטשראפ ןוא ראלק ןײז וצ ביוחמ ןשטיװאר טיול זיא

 טזאל .ךעלדנעטשראפ ןוא ראלק ןײז יאדװא ףראד טײקראלק ןינע ןגעװ עזארפ זא
 טלאהטנא ,ןטעאפ ןופ טרעדאפ שטיװאר םאװ ,טײקיײװצ לאמ ײװצ יד זא ׳םיוא ךיז
 טעװ שטיװאר רבח ןײמ רעדײא ןוא ,ןטײקכעלדנעטשראפמוא טימ ללש א ךיז ןיא
 ראפ זיא ,ןלעטש ענעליוהראפ יד ןראלקפיוא ןוא טשפ ןענרעל טשינ רימ טימ

 .טײקראלק ראפ ףור ןכעלדנעטשראפמוא ןײז ןעמענוצפיוא רעװש רימ

 ־ארטלוא ןוא רענרעדאמ רעד״ טימ ךיז טגירקראפ רע זא ,טבײרש שטיװאר
 זיא םאד .ןטעאפ עשידײ ״ענרעדאמ־ארטלוא״ יד מימ ןוא ״עיזעאפ רענרעדאמ
 ןוא עיזעאפ רענרעדאמ טימ טנײמ רע םאװ ,טשינ םײװ׳כ .םיזמר טימ לופ ץאז א
 גנולײטעצ יד זא ,ןעמעננא לאז׳כ ןדײם ,ענדעדאמ־ארטלוא טםײה םיא ײב םאװ
 ערעײז ןוא ןטעאפ יד ןופ טײקכעלדנעטשראפמוא דארג רעד ףיוא ךיז טיצאב
 ־רעדאמ א ךעלדנעטשראפמוא יװ ,ראלקמוא שוריפב רימ זיא ,יוזא ביוא .רעדיל
 רע זא ׳ןגאמראפ זומ רע טײקראלק סאמ א ראפ סאװ ןוא ןײז ףראד טעאפ רענ
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 ןײטשטאלג בקעי

 ײטשראפ רעדיװ .״ענרעדאמ־ארטלוא״ ןופ עלקה ףכ ןיא ןלאפנײרא טשינ לאז
 ןטעאפ עשידײ ״עגרעדאמ״ יד לטעצ ןופ םיורא טזאל םע סאװ ראפ ,טשינ ךיא
 ״ענרעדאמ״ יד טימ רע טאה .״ענרעדאמ־ארטלוא״ יד וצ זיולב ךיז טמענ ןוא
 ד ןעגנוגנידאב־םולש יד ןענעז םאװ — יוזא ביוא ,טכאמעג םולש ןטעאפ עשידײ

 ־יטםיד״ א זיא דיל א זא ,אמזוג םשטיװאר טשינ ךיוא ןיוש ךיא ײטשראפ
 ־נעדנאק זיא סע יװ רשפא ןעמ ןעק טלעװ א .״טלעװ עטריםנעדנאק ןוא עטריל
 זיא ,טלעװ א ןריליטסיד רעבא ,םירישכמ־ילפ טימ ,רימ ןגאז ,ןפמורשנײא ,ןריס
 םעד ןביולרעד וצ גונעג לארעביל רעבא ןיב ךיא .ןעמענאב וצ רערעװש לםיב א
 ןעקנעש וצ טײרג זיא רע יװ ,טײקכעלדנעטשראפמוא רעמ ןשטיװאר טעאפ

 .ןטעאפ ערעדנא

 רע ןעװ ,ןעלמיה יד ןיא ילפ סשטיװאר יאדװא זיא ךעלדנעטשראפמוא
 ןפלעה שטנעמ םעד ןאק םאװ ,רעפלעהאב רעד זיא טעאפ א זא ,זדנוא טרעכיזראפ
 ,טעאפ א ײב הרוש א א טפאטרעד שטיװאר ןעװ .ללח ןיא ןרעװ וצ ןםאשעגסיורא

 ,שיגאלמוא ראפ — רעגרע ךאנ רעדא ,ראלקמוא ראפ טנכײצראפ סע רע טלאזו

 םעד ןעמונעגוצ רשפא טעאפ םעד ןופ טלאװ הרוש אזא .ךעלטפאשנםיװמוא לײװ
 יד זא טהנעטעג ןטלאװ ײז .רענעײל עטסנרע לפיװ עדױ ימ ןופ טקאטנאק
 ןראװעג טריזינאלבאש זיא ,ןעלמיה יד ןיא ןעילפ ןופ טײקכעלדליב עשיטעאפ

 .װאטיט רעדא דראפעש ,ןיראגאג א ןופ ילפ ןטימ ,טײקשיגאלמוא זיב

 טולאסבא רימ ןענעז םאװ ,ןפירגאב עצנאג טימ ךיוא טרירעפא שטיװאר
 .רעגאז םעד טימ טקאטנאק םוש ןײק םיורא טשינ רימ ןיא ןפור ײז לײװ ,ראלקמוא

 — טקארטםבא ןא םניוזא טנײמ סע סאװ ׳ןײטשראפ רעקינײװ־רעמ ךאנ ןעק׳כ

 ,שיטעאפ — וױטקעידא םעד וצ־טגײל ןעמ ןעװ רעבא ׳טפאשקנעב רעדא ,ליפעג

 אד שוריפב זיא ליפעג ןימ אזא זא ,טגאז ןעמ ןוא טפאשקנעב וצ יא ,ליפעג וצ יא
 ןפור טשינ לאז ךיא לפיװ ןײטשראפ וצ ןא טשינ םע ךיא בײה ,שטנעמ ןדעי ןיא
 שילביב ,המחלמ וצ םיורא טײג םאװ ,טעאפ א זא ,ךיז טכאד רימ .ףליה וצ ןענײה
 רענעטיהעגפא ןײז טגעמעג ןײלא טלאװ ,ןטעאפ ענרעדאמ־ארטלוא טימ ,טדערעג

 .דײר עכעלדנעטשראפמוא עכלעזא טימ

 רעדנװו א זיא רימ !סאװ טא ןגאז ךיא זומ ןענײה ײב ןיוש ןטלאה רימ זא ןוא
 ענײה רעטעפ ןשיטעאפ א טימ ךיז טנראװאב םאװ ,שטיװאר רבח ןשיטע םעד ףיוא
 םאװ ,םענײא ןדעי ךײלג ןא טלדיז — טרעה ריא יװ טא — טלדיז סאװ ןוא
 ןקידםעכ א שטיװאר ךיז טיג .ןענײה ףיוא טראװ םורק א ןגאז וצ ךיז טגעװרעד
 םיא ןעק עיםרעװרעפ רעדא טײקיליװזײב ראנ םאװ טעאפ א״ זיא ענײה זא ,גאז
 עפעשט ךיא ןוא טשינ ךיא ײטשראפ .״רעקיריל־טלעװ ןשיםאלק םלא ןריגענ
 ןעװ ,רעקיריל־טלעװ — זיא םע לטיט א ראפ םאװ ,רעטרעװ וצ טשינ רוםא ךיז
 שטנעמ רעטוג אזא לאז םאװ ראפ ןוא ,רעקיריל־טלעװ רעשיםאלק א ןעמ טרעװ
 רענעי ביוא ,ןשטנעמ ןײא וליפא ןעלדיזנא הליחתכל שטיװאר יװ בוט גזמ ןוא
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 שטיװאר םאװ ,ןכאז עטוג עלא יד עקאט חא ענײה ךירנײה זא ,טשינ טלאה
 טײקראלק עשיטעאפ עשיפיצעפם סענײה ןעמ ףראד ראפרעד זא ןוא ,סױא טנכער

 ? עיזעאפ רעשידײ רעקיטײצטנײה רעד ראפ םאמ א יװ ןעמיטשאנ

 ףור םשטיװאר ןיא ןטײקכעלדנעטשראפמוא םיוא ןיוש ןענעכער רימ זא ןוא
 ־עגנודעגפא ןײלא ךיז ײב םשטיװאר ראלקמוא טשרע רימ זיא ,ןטעאפ עשידײ ־וצ
 ץלאז יװ ,קיטײנ טראפ זיא טײקכעלדנעטשראפמוא לסיב א זא ,סימארפמאק רענ
 רע .תונכם עסיורג ראג ראפ ריט יד שטיװאר טשרע טנפע אד .דאלאקאש וצ
 ןטעאפ עשידײ טקנעש רע רעבא ,״טײקכעלדנעטשראפמוא ליפ וצ״ ןגעק טנראװ
 ןוא רעטםעמ רעד ןײז לאז רעװ .טײקכעלדנעטשראפמוא לםיב א ןופ הבדנ א
 ףראד לפיװ ןוא ליפ וצ ןרעװ ןא טבײה לםיב םאד ןעװ ,ןעניפעגוצסיוא רעגעװ
 סנעמעװ ,רעגעײל םעד ןדמערפפא טשיג הלילח לאז םע זא ,לםיב םאד ןגעװ

 .ןראװעג זיא שטיװאר רעטיר
 טײקכעלדגעטשראפמוא לפיװ ןוא רענעײל א טאלג — ללכב טנײמ םאװ
 עקשטיפאק א ןגארטראפ ןיוש ןעק רענעײל א ביוא ןוא ;ןקישנא םיא ףיוא ןעמ געמ
 א ןריוױטלוק טשינ רענעײל אזא טעװ יצ ,דיל א ןיא טײקכעלדנעטשראפמוא
 לםיב א שטאכ זיא ,טײקכעלדנעטשראפמוא רעמ לסיב א טשינ ביוא ,ןלעװ וצ קשח

 ? טייקכעלדנעטשראפ ןוא טײקראלק עטײקעצ רעקינײװ

 ןופ הנתמ סשטיװאר תמא ןא ףיוא ןא־טמענ ןעמ ןעװ טרעװ רעגרע ךאנ
 לאמ ײװצ ןופ קיטאמעטאמ רעצנאג רעד טימ ,טײקכעלדנעטשראפמוא לםיב א
 ןרעװ ךױא זומ ײװצ לאמ ײװצ ןופ טײקראלק עשיטאמעטאמ יד .ריפ זיא ײװצ
 :ןרילומראפ יוזא ןזומ סע ןעמ טעװ שיטאמעטאמ ןוא טלפענראפ לםיב א

 — 4 ראג רעדא סקע + 4 = טײקכעלדגעטשראפמוא לסיב א + ײװצ ^ ײװצ

 םשטיװאר טײבראפ ךיא ביוא ןקידלושטנא רימ רענעײל רעד טעװ ,בגא .םקע
 ןעמאנ ןטימ ראלק יוזא ןכאמ םע ליװ שטיװאר .ײװצ לאמ ײװצ ףיוא ײװצ ןוא ײװצ
 ןוא רוביח ןופ ןעמאר יד ןופ םיורא טשינ וליפא ליװ רע זא ,לקיטרא ןײז ןופ

 .לפכ א טימ ןריקיזיר
 דיל א ןבײרשנא זא ,םעיצאזיטעאפ טימ ףור ןײז ןיא ךיז טפראװ שטיװאר
 וצ ןעגנערטשנא ךיז ןוא חוכ א ןאטנא ךיז ךיא לעװ .שטנעמ א ןריובעג יװ זיא
 ־אםבא רימ זיא םאװ רעבא ,ןעײװ יד טימ וליפא ןיוש ,ךײלגראפ םעד ןײטשראפ
 ־ךיוה ןוא עקידעבעל א זיא דיל א זא ,טגאז רע ןעװ זיא ךעלדנעטשראפמוא טול
 ײװצ טימ ןעמוקסיוא ןזעװ לעוטקעלעטניא־ךיוה א ןעק יװ .ןזמװ לעוטקעלעטניא
 וצ ץלא ןריצודער עקאט ןזעװ לעוטקעלעטניא־ךיוה א ןעק ?ריפ זיא ײװצ ןוא

 ? טײקראלק רעדליװ אזא
 א סאװ ,רעדיל 480 ןופ רעפיצ א קעװא טלעטש שטיװאר רבח ןײמ
 ־עפםקע ײר א ךאנ ,ײז ןופ ןגאלשוצםיורא ידכ ,ןבײרש ףראד רעטכיד־טינשכרוד
 ,ןרעפיצ־פאל־פאכ עקיזאד יד דארג ןלעפעג רימ .רעדיל־דוסי ףלעװצ ,ןטנעמיר
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 ןוא ראלק רעדא ,שיטסיטאטס ךעלטנירג ןעגעז ײז ליױו ,ראפרעד טשיג רעבא
 ־טנא רעדיל 480 .ןרעפיצ עשיטסימ ןענעז ײז לײװ אקװד ראנ ,ךעלדנעטשראפ
 ףיוא ךײלג ךיז טלײט 480 .רעדיל־דוסי ףלעװצ יד ,טכא ןוא ריפ יד ןיוש טלאה
 רעדיל קיצרעפ עדעי ףיוא זא ,טנײמ םאד .קיצרעפ זיא רעפטנע רעד ןוא ףלעװצ
 ןימ א זיא טעאפ רעכעלטינשכרוד א זא ,ןעמונעגנא •דיל־דוסי ןײא םיוא טמוק
 זא ,ריפסיוא םוצ ןעמוק רימ ןלעװ ,םיבוט־םױ ןוא םיתבש טור םאװ ,ןויטבמס
 ןבײרשוצנא ןעגנילעג םיא טעװ ,ךאװ א דיל א יװ רעמ טשינ וליפא קידנבײרש
 קיטראפ רע ןעק רעדיל 480 יד טימ ,ראי א לאמ ןײא דיל־דוסי א םגטסקיצניװ
 ךיז ןעק רע ןוא רעדיל־דוסי ףלעװצ ענײז ןא טלמאז רע .ראי ףלעװצ ןיא ןרעװ
 א םע זיא ,ןעעז רימ יװ .ץנערוקנאק רעשיטעאפ רעפראש רעד ןופ ןעיצקירוצ
 רעטושפ רעד יװ רעכעה ןוא רעפיט ךם א ןיוש זיא׳ם ןוא קיטאמעטאמ עצנאג
 טעאפ א ןעװ ,רעטריצילפמאק טשרע טרעװ ןינע רעד •ײװצ + יױוצ ןופ רוביח
 ןטנכײצעגנא ןײז יװ רעמ ןא־טעברא רע ןוא ןרינגיזער וצ טשינ ךיז טסולגראפ
 ןעניגראפ ךיז רעדיל ״עקירעביא״ יד ןיא שטאכ רע געמ יצ .רעדיל־דוסי ץוט
 ןענעז ןעמעלא ךאנ לײװ ? ךעלדנעטשראפמוא לסיב א יװ רעמ לםיב א ןײז וצ
 ןעמעננא ךאד ןעמ געמ דיל טקנעשעג א ןוא רעדיל עטקנעשעג רעדיל יד ךאד

 .רעדיל־טגורג ףלעװצ יװ רעמ יד ןופ ןזירפאק עלא טימ ״דבהאב

 ־דנעטשראפמוא זיא טעאפ רעד דלאב יװ זא ,טשפ רימ ןענרעל רשפא ןדײם
 ןופרעד ךאד זיא .דיל־דוסי ןײק ןרעװ טשינ אליממ דיל ןײז ןיוש ןעק ,ךעל
 ךיז ליװ שטיװאר ךלמ ןעמעװ טימ ,ןטעאפ ענרעדאמ־ארטלוא יד זא ,ראלק
 ,םזינרעדאמ־ארטלוא רעײז תמחמ םאװ ,םינויבא ערעטיב אמתםמ ןענעז ,ןגירקראפ

 ־עגנא טשינ רעדיל 480 ערעײז ןשיװצ ײז ןבאה ,טײקכעלדנעטשראפמוא — ןעײל
 ־באק עכלעזא טימ ןגירק וצ ךיז ךײש טשינ ךאד זיא ,דיל־דוסי ןײא ןײק ןבירש

 •סעקױנעצ
 ןײלא ךיז טאה שטיװאר טײקראלקמוא לפיװ ׳ראלק ץנאג ,רימ ןעעז ןיוש זיא
 .ץלא טשינ ךאנ זיא סאד רעבא .טײקראלק ראפ עיצאמאלקארפ ןײז ןיא טביולרעד

 ־עפםקע טשינ ןעמ ןעק ןשטנעמ ןפאשאב טימ זא ,ראלק רעײז טגאז שטיװאר
 עכעלטסניק זיא םאװ ליױו .ןגערפפא סאד ךיוא ןעמ ןעק ליװ ןעמ זא .ןריטנעמיר
 ־םיװראפ רעשימאטא ןגעק ץוש א יװ ,ערז עטריװרעסנאק רעדא ,גנורעפכורפאב
 ןלעװ רימ ראנ ? ןטנעמירעפםקע טשינ ביוא ,בײלקפא רעשיטענעג רעדא ,גנוט
 ןיב ךיא ןוא ו ןקירדסיוא יוזא ךיז ןעק ןעמ ביוא — טײטש םע יװ ןײג ןזאל םע
 טימ״ זא ,טרעלקרעד שטיװאר ןעװ רעבא — טשינ ראט ןעמ זא ,רעכיז יװ טעמכ
 ,הישק א ךיז טגערפ ,לאמ 480 עצנאג ןוא ,״ןריטנעמירעפםקע אי ןעמ געמ רעדיל

 יצ ןוא ,טײקראלק — טימ ןריטנעמירעפסקע לאמ ליפ יוזא ןעמ ףראד םאװ ףיוא
 עראלק ןלײשוצםיורא ,עיצאטנעמירעפסקע ןופ סעצארפ ןיא ,ךעלגעמ עקאט זיא

 ? ןטנעמירעפסקע ןופ טקודארפ א ןײז ןלעװ ײז ביוא ,רעדיל־דוסי
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 סעמעט עטײרג ףיוא

 עכעלטע טימ טאה סאװ ,שטיװאר רימ טרעװ ךעלדנעטשראפמוא ראג־ראג
 זיא רע ןעװ ,השעמ א ןלײצרעד זומ דיל א זא ,ללכ א טגײלעגקעװא קירוצ ראי
 ךיא .״קיזומ ףיוא ןגײלרעביא׳, ןענעק ןעמ ףראד דיל א זא ,ףיסומ רעטציא
 דיל א ןגײלרעביא םע טנײמ .ץעזעג אזא ןופ ןיז םעד טשינ ןיטולחל ײטשראפ
 ־מאק עשילאקיזומ א םע טנײמ רעדא ,קיזומ רעטסקינײװעניא רענעגײא ריא ףיוא

 ןזאל ךיז זומ םע זא ״דחנה רעד וצ טריפ ץאז סשטיװאר ןופ ןיז רעד •עיציזאפ
 ײז ןעװ םאװ ׳רעקיזומ עכלעזא ןאראפ ךאד ןענעז׳ם זןעמעװ ןופ .״ןריציזומ״
 ןקיטײנ רעקיזומ עטוג ערעדנא .דיל םאד שײבמ ײז ןענעז ,דיל א וצ וצ ךיז ןריר
 םאד רעקיגײװ םאװ ,אברדא ;דיל ןופ טעטילאװק רעד ןיא טשינ טולאסבא ךיז
 יד ןפאש וצ ײז זיא רעגנירג ץלא ,תולעמ עסיורג טימ געװ ןיא ײז טײטש דיל
 ךאד םע זיא ׳גװיז ןשילאקיזומ א ףיוא ןטראװ דימת ףראד דיל טוג א ביוא .קיזומ
 רעקיזומ רעקיטכיר רעד זיב ןטראװ יאדװא רענעײל רעד ךאד געמ ,טקידנעראפמוא

 .טײל א ןכאמ ןופרעד טעװ

 ־אװער רעזדנוא ןיא ,טומ ןכעלבעגראפמוא טימ טפור שטיװאר יװ םעד ךאנ
 /׳עיזעאפ רעד ןיא עיצולאװעררעטנאק״ רעקיטכעמ א וצ ׳טײצ רערעגאיצול

 טקאטנאק םעד קידנכוז — ןביוהעגנא טאה רע םאװ ,םעד טימ רע טקידנעראפ
 אטשינ זיא׳ס זא ,ליוװ יוזא טםײװ שטיװאר יװ ךאנ רעװ ןוא) רעגעײל ןטימ
 רענעײל ןופ םעלבארפ םאד זא ןוא רענעײל רעטולאםבא ןא יװ ׳שינעפעשאב אזא
 ־ראלק רענעפורעג יוזא רעד וצ עיצראפארפ ןיא טשינ רעכיז זיא טעאפ סוסרעװ
 וליפא טעװ רעדיל ״עראלק״ ןופ רענעײל עסיװעג ראפ זא ;דיל ןופ טײק

 טלאװ שטיװאר זא ;ךעלדנעטשראפמוא־שינײטשנײא ןעזםיוא טײקראלק םשטיװאר
 םאװ ,רענעײל לײט ײב טעטיראלופאפ רעד טימ ןעמיראב טלאװעג טשינ ךיז
 רעײנ א ראפ לאירעטאמ ןבעגעג ןשטיװאר טלאװ טײקראלק ראפ טראדנאטס רעײז
 ערעזדנוא״ טימ טקאטנאק ןפינקנא ליװ שטיװאר יװ םעד ךאנ .(עיצאטרעסיד
 יד וצ ףור ןכעלרעײפ ןײז טימ רע טמוק ,טײקכעלדנעטשראפ ךרוד ״רערעהוצ
 ןעמענ ,ערעדנא יד לײװ) ןטעאפ עשידײ ״ענרעדאמ־ארטלוא״ יד וצ ,ןטעאפ
 אדנעשטשערק א טימ ,(רעדיל ײװצ ןוא ײװצ ןבײרש יװ ײס ךאד ןעוט ,ןא רימ

 ;טײקראלקמוא רעלאסאלאק ןופ
 ׳ץעזעג עקיבײא סאד זיא םע יװ יוזא — ראלק ןוא םיורג ןבײרש רימאל״
 ןלאז ןוא ,ריפ זיא ײװצ לאמ ײװצ זא ,תישארב רעדײא ךאנ ןעװעג ראװ זיא םאװ
 •״ײװצ לאמ ײװצ יװ ךיוא — םעטיר םענײש רעײז ןיא םיורג ןײז תורוש ערעזדנוא

 רעדײא ךאנ״ ןעװעג ראװ זיא׳ם ךעלטנגײא םאװ ,ראלק טשינ ירמגל זיא רימ
 ראה רעד ןעװ טלאמעד .עיזעאפ עראלקמוא ןוא ״עיזעאפ״ זיא םאד .״תישארב
 ־רעביא םיא ןוא ביוטש־רוא םעד ףיוא ןאטעג ײרשעג א טאה והובו והות ןופ
 ״לגײפ ,שיפ טימ ,טכענ ןוא געט טימ ןריטגעמירעפםקע ןביוהעגנא ןוא ןקארשעג
 רעכיז ץנאג טשינ ךיא ןיב ,דראמ־רעדורב ןוא פיר־רענעמ טימ ,שטנעמ ״דיח

351 



 ןײטשטאלג בקעי

 ־נוא ײב יצ ןוא ראװ ןעװעג זיא םע יצ ,טריטםיזקע ןיוש טאה ײװצ לאמ ײװצ יצ
 .ץעזעג קיבײא ןפור ןוא ןרירוקעסא עקאט םע ןעמ ןעק סעבמאב־ןאטאגעמ ערעזד

 ךאפנעצ רימ זיא ״םעטיר םענײש רעײז ןיא םיורג ןענעז סאװ ,תורוש״
 עקידשטשוטמ ןגאמראפ ״םעטיר רענײש״ ןוא ״תורוש עסיורג״ לײװ ,ראלקמוא
 םעטיר ןםואימ א ןריצנערעפיד טשינ יאדװא ןאק ,ךעלגעזרעפ ךיא .ןוױטקעידא
 ־עררעטנאק ראפ ףור ןקימאלפ ןײז טקידנע שטיװאר ןעװ .םעטיר םענײש א ןופ
 ךיוא״ ןײז ןפראד םעטיר רעד ןוא תורוש יד זא ,גנורעלקרעד רעד טימ עיצולאװ
 ךיא רעדײא זא ,גאז ןוא רעטפעלפעג א ןציז ךיא בײלב ,״ײװצ לאמ יױוצ יװ
 ,עיזעאפ רעד ןיא עיצולאװעררעטנאק ןופ ןגעװ עשילאקיזיר ףיוא קעװא ךיז זאל

 רעקיטײצטנײה ראפ רעזײװגעװ א ראפ ןענײה ךירנײה ריטפאדא ךיא רעדײא ןוא
 ־פיוא רעראלק ןזומ שטיװאר ךלמ דנײרפ רערעײט ןײמ רימ טעװ ,עיזעאפ רעשידײ
 רעםערג ןפלעה ןלעװ תורוש ײװצ לאמ ײװצ עטריטקעיארפ ענײז יוזא יװ ןרעלק

 .עיזעאפ רעשידײ רעד ןופ גנאג םעד ןכאמ רענעש ןוא
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 םיא וצ תונעט יד ןוא רעקיטירק

 ׳ןרעװ ראלק עשז לאז ,ראטקאדער א ןדערנגעקא שינעלעטשנײא ןא זיא׳ס
 סיקםװאדאלאמ עידאק טימ ןראפש וצ ךיז רעטנוא טשינ הלילח ךיז םענ׳כ זא

 לכל ןיב ךיא זא ,זיולב ךיז טכאד רימ .קיטירק ןוא ןעגנופאש ןגעװ ןעגנונײמ
 ־ראפ׳כ .קיטירק יד ףיוא־טפור ןעמ ןעװ ,ןפורפא ךיז געמ םאװ ,רעש יד תוחפה
 תוכײש לקיטש א ןבאה סאװ ,רעבײרש ןגעװ רעכיב ריפ ענײמ טימרעד טערי׳נ
 רעד ןופ ןפראװעגפא ךיז ןרעגינ .ש וצ וױרב א ןיא לאמא באה׳כ .קיטירק טימ
 אי ןיב ךיא זא ,ןבאה טלאװעג אקװד טאה רע רעבא ,רעקיטירק א ןופ עלאר
 ןיא ןפעלשוצנײרא ךימ ןעגנאגעג םיא זיא׳ם םאװ ןיא טשינ םײװ׳כ •רעקיטירק א
 רעמ םאװ ןוא רעכיב ןגעװ ןבירשעג באה ךיא רעטפא סאװ רעבא ׳עשזנארב רעד
 ןײק אטשינ רעמ ןענעז׳ם זא ׳ײרשעג א ןביוהעגפיוא טײצ וצ טײצ ןופ טאה ןעמ
 וצ אקװד םיעכהל רעד ןםקאװעג רימ ןיא זיא רעמ ץלא ,ןדײ ײב רעקיטירק
 ־ירק ןײק טשינ ןיב׳כ ביוא זא ׳לכש ןטושפ א תמהמ .רעקיטירק א ראפ ןטליג
 סאװ ,רעכיב יד טימ ךאװ־עליא שיטקאפ ךיא וט סאװ ׳יכונא הז המל זיא רעקיט

 זבײרשאב ךיא
 ־אב עכעלטע ןכאמ וצ ןביולרעד ךיז ךיא לעװ תולצנתה רעקיזאד רעד ךאנ
 .ןדײ ײב קיטירק רעד וצ טראש עידאק סאװ ׳ןבאגפיוא יד ןגעװ ןעננוקרעמ
 ׳בוט יכ ןופ לשמ־שמוח םעידאק טימ םיכםמ ןצנאג ןיא טשינ ךיא ןיב ׳םגטשרע
 טשינ סע זיא ןעװעג ,קיטירקטסבלעז וליפא רעדא ׳קיטירק ןעװעג זיא׳ס זא
 ־ךיז רעשיטקאט ןוא רעטנאגעלע רעדא ׳ביולטםבלעז יװ רעקינײװ טשינ ןוא רעמ
 רעפאשאב ןטשרע םעד .רעפאש עלא ראפ רעפאשאב ןופ רעזײװגעװ ןימ א ,ביול
 ךיז זיא רע ׳תולעפתה ןיא ןײרא טשינ זיא רע רעבא .קרעװ ןײז ןלעפעג ןײלא זיא
 גאז א ןדײשאב טאה רע .ןײלא ךיז ןגעװ ןעגנאזעגביול ןיא ןעגנאגעצ טשינ
 ־נײא ,ףאשאב ןופ געט יד ןלײצ וצ רעבירא ךײלג זיא ןוא טוג זיא׳ם זא ׳ןאטעג
 ןופ עטאװק־גנופאש יד םיוא טלאה רע יצ ׳ןעז ללכב ןוא ראדנעלאק א ןלעטש
 טעברא םאװ ׳רעפאש טראס םוצ טרעהעג טאה םלוע לש ונובר רעד .ןילפיצסיד
 ןעװ רעדא ׳גנומיטש רעד טיול ןטעברא ערעדנא .טעברא־גאט עטרינילפיצםיד
 ׳רעכיז ןעװעג יװ ײס זיא ץלא ןופ רעפעשאב רעד .שדוקה חור רעד ײז טלאפאב׳כ
 רעקיזאד רעד תמחמ .טשינ םיא טלעפ שדוקה חור ןײק רעבא ,םאװ־םאװ זא
 ןיוש זיא — קיטירק לסיב א ןײז טביולרעד רימ לאז — טײקרעכיזטםבלעז
 עקשטיפאק א ראנ ׳שדוקה חור ןלופ טימ טשיג ןראװעג ןפאשאב שטנעמ רעד דארג

 .טײקדימ רעשירעפעש טימ ןוא קידנוזפחב
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 ןייטשטאלג בקע

 רעבא ,רעלטסניק א ןײלא זיא רעקיטירק רעטםעב רעד זא ,סיכסמ ןיב ךיא
 ,טרעקראפ .װיטקעיבא ןײז וצ זיא קיטירק ןופ ליצ רעד זא ,טשיג טלאה ךיא

 רעקיטירק א ןוא — קיטירק טבײרש םאװ ,זיא שטנעמ רעד רעשירעפעש סאװ
 םיא ןעמ געמ רעמ ץלא — טײקשירעפעש וצ ןבײרשרעד קיטירק טימ ךיז ןעק
 דארג זיא רעבײרש ןטוג א ןופ עיציבמא יד .גנוגײמ עוױטקעיבוס א ןעיורטעג
 ־עװעראפ זיא רעקיטירק רעד בױא .רעקיטירק ןװיטקעיבוס ןטסנרע ןא ןטערטוצוצ
 ,ןםאמ עוױטקעיבא ןעניפעג ץלא ראפ ןוא ןעגנילש ץלא ןעק רע ןוא וױטקעיבא

 ןעק סאװ ןגאמ אזא ןיא ןלאפוצנײרא ,קרעװ א ראפ הלעמ אזא טשינראג סע זיא
 ־עג םיא געמ ןעמ סאװ ,רעקיטירק רעוױטקעיבוס א .ןעײדראפ ןוא ןסעפיוא ץלא
 ןײרא םע טמענ רע ליױו ,קרעװ א ראפ הכרב א זיא ״קאמשעג טאה רע לײװ ,ןעיורט
 רעכעלדנעמוא רעד ןיא טשינ ןוא קאמשעג ןטוג ןײז ןופ גנוצענערגאב רעד ןיא

 .עיפארטנאליפ רעשיטירק ןײז ןופ טעטילארטײנ

 יקםװאדאלאמ עידאק םאװ ,םילשמ ענײפ יד וצ טקעפםער ןצנאג ןײמ טימ
 יול ׳ר •עמעט רעד ײב ןטלאה ךיז ןגעװטסעד ןופ ןעמ זומ ,ײסע ריא ןיא טגנערב
 דערעײט א ראנ ,רעקיטירק ןײק ןעװעג טשינ זיא קינתוכז־דמלמ רעד קחצי
 רימ ביוא ןוא טפשמ םוצ ןענאטשעג דימת זיא קלאפ עשידײ םאד .טאקאװדא
 ־ראפ טאקאװדא רעד םע טאה — קרעװ א קלאפ ןשידײ ןופ ןכאמ אקװד ןליװ
 רעד ןופ ןרעװ ןעמונעגםיורא לאז׳ס זא ,קרעװ א ףיוא רזוג זיא ןעמ ןעװ ,טקידײט
 ראנ ,רעקיטירק ןײק טשינ ,קרעװ םאד טקידײטראפ םאװ ,רעד זיא עיצאלוקריצ
 רוטאקאװדא ןײז זיא רעװעשטידראב קחצי יול ׳ר ןופ לאפ ןיא ,טאקאװדא ןא
 ןראפ קרעװ א טקידײטראפ טאה רע סאװ ,טימרעד רעשיפיצעפם ךאנ ןעװעג
 ןײז וצ קיטליגכײלג ןראװעג זיא םלוע לש ונובר רעד ןעװ .קרעװ ןופ רעפאשאב

 ־ראפ םיא םע ןוא קחצי יול ׳ר ןעמוקעג זיא — קלאפ עשידײ םאד — קרעװ ןגײא
 זא ,טשינ ךיא טלאה ראפרעד .אליעלו אליעל ראג זיא קרעװ םאד זא ,טביול

 .רעקיטירק א ללכב רעדא ,רעקיטירק רעטפיטראפ א ןעװעג זיא קחצי יול ׳ר

 קיטכיזראפ טשינ טאה יקסװאדאלאמ עידאק זא ,ראלק ךיוא רימ זיא׳ם
 ךאנ ןענישרעד זיא סאװ ,רעגינ .ש ןופ רעכיב עטסעב יד ןופ םנײא טגעײלעג
 קרעװ םענעי ןיא •קיטירק רעביא ןימאמ יגא ןײז טלאהטנא ךוב סאד .טױט ןײז
 רע ןוא ןדײשאב יוזא טשינראג ןיוש זיא רעגיג זא ,ראלק רעײז ןעמ טע;רעד
 טאהעג טאה רע ןוא ;ןפאש ןשירעלטסניק ראפ ךרד־הרומ רעד ןײז אקװד ליװ
 ןעמ טעז ךוב םאד קידנענעײל ןוא — ןעגנאגעג דימת זיא םיא לײװ ,וצרעד טכער

 .ןפאש שירעלטסגיק וצ קיטירק יד ןבײהרעד וצ — טלוב םע
 ־ילבופ״ ןופ שימראפ םעד ףיוא ןגאלקאב ךיז ףראד ןעמ יצ םיוק בײלג׳כ
 ןדײשרעטנוא וצ גנירג רעײז זיא םלועה תומוא יד ײב וליפא .קיטירק טימ ״יטים
 .קיטירק רעטסנרע ןוא טעטיצילבופ רעטלאצאב רעדא רעכעלדנײרפ ןשיװצ

 ןא ײז ײב זיא ״רעלעםטםעב״ ןוא טעטיצילבופ לײװ ,ראפרעד — וליפא גאז׳כ
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 סעמעט עטיירג ףיו*ז

 ײב טעײדעג יטיםילבופ ןופ רעדימראה רעצנאג רעד ןוא ךיז טניול םאװ ,ןינע
 טגנערב םע ןוא ירטםודניא עםיורג א זיא׳ס ליױו ,ראפרעד עקאט םלועה תומוא יד
 ןרוטארעטיל עשידײ־טשינ עםיורג ןיא יטיםילבופ זיא ראפרעד .ןטאטלוזער עטוג
 ןופ ןעמראפ עטשרמולכ עלא ךעלרעםיוא ןא טמענ םאװ ,עיםעפארפ א ןראװעג

 ןיא ךיז טצופ יז .טלעג ןוא טײקטמיראב ןפאש וצ זיא קעװצ ריא ליױו ,קיטירק
 וצ ידכ ,שיטײל ןעזסיוא ןיא יטיםילבופ רעד טײג׳ט לײװ ,קיטירק ןופ ןרעדעפ
 ןעעז אד ןוא — קיטירק עוױטקעיבא יז זיא ןםיוא זא ,קורדנײא ןטוג םעד ןכאמ
 ליװ רעקיטירק־יטיסילבופ רעד .ףײרט ץנאג ןײז ןעק וױטקעיבא זא ,טשרע רימ

 .טפוש ןוױטקעיבא ןא ןופ לעטשנא םעד ןכאמ אקװד

 טרעװ טײקטמיראב יד .טשינראג ןיטולחל יטיסילבופ טגנערב זדנוא ײב
 ,לקיטרא ךאװש א זיא אפוג טײקטמיראב יד טרעװ־טלעג ןיא ןטסאמעג טשינ

 ערענעלק ךם א װו ,ןטײקטמיראב זדנוא ײב ןאראפ .רחוםל רבוע טשינ זיא םאװ
 ,ןרוטארעטיל עםיורג יד ײב ,ײז ײב .ןײטש טלאװעג טשינראג ןטלאװ ןטײקטמיראב

 ןוא ׳רעבײרש םעד פא טליג סאװ ,טײקטמיראב־טלעװ ראפ םאמ א ןאראפ זיא
 ־עברעד םיא טאה ןעמ וװ ׳קנאב עטשרעבײא יד טכײרגרעד רעבײרש רעד ןעװ

 .הםנכה ןיא סע ךיז טלײצ ,טײקטמיראב־טלעוו וצ טמעז

 ־יטיםילבופ ןטוג א ןעלקיװטנא וצ טניולעג טשינ טושפ ךיז טאה ראפרעד
 .טשינ סע טרעדאפ קימאנאקע יד .רעבײרש ןוא קרעװ ראפ ןדײ זדגוא ײב ליטם

 זא ,עקידלזמילש אזא זיא זדנוא ײב אי טריטסיזקע סאװ ,יטיסילבופ לםיב םאד
 יד חיכש רעכיג זיא ׳ריא טעז ,זדגוא ײב .ןגיוא יד ןיא ךײלג ךיז טפראװ םע
 טוט דנײרפ רעד ביוא ,השעמ ענעגײא יד ךיוא זיא .קיטירק־טפאשדנײרפ ענײר
 ןײלא ךיז ןוא ,פא־טצאש רע ןעמעװ רעבײרש־דנײרפ םעד הלװע ןײק טשינ
 ןאראפ .ײסע עטוג א — שטאכ קיטירק־טפאשדנײרפ יד טגנערב ,טשינ ךיוא
 א זדנוא ײב אד זיא׳ס זא ,ליפעג א ןופ ןעמאטש סאװ ,ןקיטירק־טפאשדנײרפ
 ־אב עמעראװ א ןבאה ײז וצ ףראד ןעמ םאװ ,רעבײרש עטוג ןופ החפשמ ענײלק
 טראפ תופתוש אזא ןופ טמוק .ךיז ןיא ךיוא ןסעגראפ טשינ ראט ןעמ רעבא ,גנויצ
 סאװ ,קיטירק־טפאשדנײרפ רעזדנוא טימ הרצ יד .ךודיש רעשירעלטםניק א סיורא
 ״עיצקעטארפ״ ןביג סאװ ׳םיפיקת ,״םעצײלפ״ טפאכעגנײרא ריא ןיא ךיז ןבאה׳ם
 ןוא ןשינעפעשאב עקירעדינ טאלג ןענעז םאד .דנײרפ עםיװעג ןביול רעײז טימ
 ־בופ ןופ רעגרע זיא םאד .גגאזעגביול םעד ןיא רעײג־חוכ םעד טריפשרעד ןעמ
 ביול אזא ךאנ ךיז טגאי םאװ ,קרעװ ןופ רעבײרש םעד טקירעדינרעד׳ם ,יטיםיל
 ןײלא טפאש םאװ ,רעביול־ףיקת םעד לאמ ןטםטרעדנוה םוצ טםואימראפ ןוא

 ,תורוש עטרימשעגנא׳ עכעלטע ץוחא טשינראג

 ־ראפ יקסװאדאלאמ עידאק םאװ ׳טײצ רעשידײ ןופ םאמ יד טלעפעג רימ
 ןצנאג ןיא טשינ ךיוא םעד טימ ןעק׳מ שטאכ ,רעקיטירק ןשידײ םעד טבײרש
 ,ןיקםװעיאטםאד ,ןרעמאה ,ןריפםקעש ןופ טכארט א טיג ןעמ ןעװ ,ןײז םיכםמ
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 ןייטשסאלג נקוי

 רעקיטשראקא ןופ רעדא ׳טײצ רעײז ןופ ןבירשעג עלא ןבאה םאװ ,ןװאכעשט
 ןיא ןכאז־טײצ עשירעלטסניק .ךעלטײצ ןרעװ וצ ןעגנולעג ײז זיא ךאד ןוא טײצ
 רעבא •טײצרעביא טימ ןטסאמעג ךיוא ןרעװ ןרוטארעטיל עשידײ־טשינ עלא
 זיא ,ןטײצ עלא ןופ רעלטײצטימ א ,רעבײרש־טײצ א טנײמ ןדײ ײב זא ,גאז רעד
 םעידאק ןיא ןסילשנא ןצנאג ןיא טשינ ןגעװטסעד ןופ ךיז לעװ׳כ .רעכעלצונ א
 עדמערפ ןופ ןפעלשראפ ןזאל טשינ ךיז ראט רעקיטירק רעשידיי רעד זא ,גנונײמ
 ־עטיל עלא ראפ קיטליג ןענעז סאװ ,ןסאמ עטולאסבא ןאראפ ןענעז׳ס .תועפשה
 .קאמשעג רעטוג — םאמ עסיורג ןײא ןאראפ זיא׳ם ,טגאזעג רעםעב ,ןרוטאר

 םניוזא זיא סאװ .ןײז רבוע טשיג ךיוא קרעװ עשידײ ןראט סאמ רעד טא ףיוא
 עםיװעג םאװ ,לקיטרא אזא זיא׳ס .ןריניפעד וצ רערעװש ךם א זיא ,קאמשעג רעטוג

 טשינ ןפוא םושב ןענעק ערעדנא ןוא ,סע ןבאה ײז זא ,ןגײצרעביא רעקיטירק
 קאמשעג רעטוג םגה .קיטירק ײב ןטעברא טשינ ןלאז ײז גנאל יװ ,ןגײצרעביא
 א ןעװ .טײצ רעד טימ ןברעװרעד ךיז םע ןעק׳מ ןוא ןרעװ טריוױטלוק ךיוא ןעק
 ןוא ן המחלמ ןיא ןײג וצ סאװ טימ רע טאה ,קאמשעג טגאמראפ רעקיטירק רעטיג
 רעקיטירק רעד רעדא — קרעװ א ןגעק המחלמ א ןיז ןסיװעג א ןיא זיא קיטירק

 .רעקיטירק םעד טגיזאב קרעװ םאד רעדא ,קרעװ םאד טגיזאב

 םעד ראפ ןבאגפיוא־םילפכ־לפכ יד ןגעװ טדער יקסװאדאלאמ עידאק ןעװ
 ןשידײ ןראפ עטסקידרקיע עמאס םאד ןובשח ןופ םיורא יז טזאל ,רעקיטירק ןשידײ
 לומיטם רעטסעב רעד זיא קרעװ קיטכיװ א .קרעװ קיטכיװ א — רעקיטירק
 ףראד ײרשעג רעד .יאדװא ןוא יאדװא ןשידײ א ראפ ןוא רעקיטירק ןטוג א ראפ
 ־ראװ ןײז ראפ ףאטש םיא טיג ,הרוחם — רעקיטירק ןטםנרע םעד טיג — ןײז
 ,פארא לדנער א — ןעגניד ךיז ןעמ לאז ,ןאט וצ םאװ ןבאה רע לאז טאטש

 זדנוא ײב ףראד ןעמ .ןעגניד וצ ךיז םאװ רעביא ןײז לאז׳ם יבא ,ףיורא לדנער א
 ־עג עכעלטע יד .רעקיטירק םעד טשינ ןוא רעבײרש םעד ןעגנורעדאפ ןלעטש
 קיטכיװ א ףיוא דלודעגמוא טימ ןטראװ ,קיטירק טםנרע ןעמענ סאװ ,עטלײצ
 טוג א ןאראפ זיא׳ם ןעװ ,שרעדנא ךיז טדער׳ם ׳שרעדנא ךיז טבײרש׳ם .קרעװ
 ,ךוב םאד זא ,סײװ רע ,ךוב קיטכיװ א ביל טאה רעקיטירק רעטוג רעד .ךוב

 טעװ םע ןעוו טלאמעד זיולב שירעפעש זיא ,עמעט םרעקיטירק םעד זיא סאװ
 רעטסנרע רעד זומ ךוב טכעלש א םורא .ןריריפםניא ,רעקיטירק םעד ,םיא
 ןײלא קרעװ סאד לײװ ,ךיז ןופ ןפעש ךם א ףראד רע ,ןעװעראה רעמ רעקיטירק

 .קינייװ רעײז םיא טיג

 ןרעוו טריםערדא רעכיג ראפרעד זומ טייצ רעשידיי ןופ גנורעדאפ עכיוה יד
 יד טימ ןבײרש טעװ רעבײרש רעד ביוא .רעקיטירק םוצ יװ ,רעבײרש םוצ
 ־ירק םעד ןעגניװצ יװ ײס םע טעװ ,טײקיבײא־טײצ רעשידײ ןופ םעיראגעטאק
 .ןליפשײב ײװצ טיג יקםװאדאלאמ עידאק .ךרד ןקיבלעז ןפיוא ןײג וצ רעקיט

 םעד ןע׳ראפ טשינ ײז ןיא טאה רעקיטירק ןײא ןײק רעבא ,קאבלוק ןוא קילאיב
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 ךרד־הרומ רעד זיא רעקיטירק רעד טשינ .טײקיטײצלא רעשידײ ןופ טנעמעלע
 ןעק עידאק .רעקיטירק ןראפ ךרד־הרומ רעד זיא רעבײרש א ראנ ׳רעבײרש ןראפ
 םיא טעװ יז ביוא רעבא ,רעקיטירק ןשידײ םעד ןטפעצער עטםעב יד ןבײרשראפ
 .האופר וצ ןײז טשיג יװ ײס רעקיטירק םעד םע טעװ ,קרעװ ןײק ןלעטשוצ טשינ

 ץיז ביוא .קיטירק רעטוג טימ טאלג טשינ ךיז טנגונאב רעביירש רעתמא ןא
 ,גנונעדרא ןיא טשינ םיא ײב םעפע זיא קיטירק עטוג א ןפאשוצנײא דימת זיא ךרד

 רעתמא ןא .טײקטסופ ענעגײא ןדערראפ ןוא ןרענגילראפ ןײלא ךיז ליװ רע
 ןיא ליװ רע ,רבח ןײז ןרעװ וצ יואר ןײז לאז רעקיטירק ןײז זא ,ליװ רעבײרש
 רעבײרש רעטוג רעד .רעפאשטימ א וליפא ןוא רעסעומשטימ א ןענעקרעד םיא
 טגאמראפ םאװ ,רעבײרש רעשידײ רעטוג א .רעקיטירק ןטוג םעד ראפרעד טפאש
 ןײלא טימרעד אליממ זיא ,טײקיטײצלא עשידײ יד ןעלגיפשוצפא חוכ םעד ךיז ןיא
 רעד ןגעקטנא םיא טמוק םע ןעװ ןוא ,רעקיטירק רעטםפראש רעקיבײא ןײז
 ןקיבלעז ןופ ןײז רעקיטירק רעד טעװ ,רעצאשפא ןוא רעמענפיוא רעקידנעטשראפ
 רעגנערטש רעד ןופ ראה א ףיוא ןטערטפא ןענעק טשינ טעװ רע ׳ןטאנקעג גײט

 .טלעטשעגוצ םיא טאה רעבײרש רעד סאװ ,םאמ
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 ײז ןוא זדנוא ןגעװ ןעקנאדעג

 ־ראפ טאה דלעפנעזאר סיראמ טניז ראי קיצכא טקנופ ןרעװ טעװ 1966 ןיא
 טגאמראפ טשינ טאה דיל םאד שטאכ .עקירעמא ןיא דיל טשרע ןייז טכעלטנפע
 רעקימאלפ ןוא רעםיורג רעקידרעטעפש רעד ןופ רופש ןטםדנימ םעד ךיז ןיא
 סאד ׳עטאד עקיזאד יד ןגעװטסעד ןופ ןעמ געמ ,טײקכעלנעזרעפ רעשיטעאפ
 רענאקירעמא רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טאלב ײנ א יװ ןלעטשקעװא ,1886 ראי
 ןײק רעבא ,טעאפ א ןעװעג טלאמעד ןיוש זיא ןיםעיל סהרבא .עיזעאפ רעשידײ
 ךאנ טאה שאוהי ־רעטעפש ראי ףלעװצ עצנאג טימ ןעמוקעג רע זיא עקירעמא
 ־וקעג ןענעז םאװ ,ןטעאפ יד .טעאפ רעשידײ א ןײז וצ טמולחעג טשינ טלאמעד
 ־עאפ עקיטכיװ ןײק ןפאש וצ ןזיװאב טשינ ןבאה ןדלעפנעזאר סיראמ ראפ ןעמ
 רעביא טרעלדאעג ךיג ראג טאה דלעפנעזאר םיראמ רעגנױ רעד ןוא קרעװ עשיט
 טעװ׳מ ביוא ,הלװע ןײק ןרעװ ןאטעג טשינ םענײק טעװ ראפרעד .ןעמעלא ײז
 ־נעזאר םיראמ ןופ ןענײשרעד ןטימ .עקירעמא ןיא עיזעאפ עשידײ יד ןבײהנא
 רעשידײ רעד ןיא טײקכעלנעזרעפ רענאקירעמא עםיורג עטשרע יד ׳דלעפ

 .עיזעאפ
 עשידײ יד .ףיולפא־טײצ רעשפיה א זיא׳ם .לכליפש ןײק טשינ זיא ראי קיצכא
 טכעלש טשינ ךיז טכײלגראפ ,ןטנארגימיא ןופ עיזעאפ א זיא יז גילדעװ ,עיזעאפ
 ןםיורג ןוא ןטםנרע ריא ןופ טרפ ןיא ,דנאל ןופ עיזעאפ רענעסעזעגנײא רעד טימ
 טשרע זיא דיל טשרע ןײז טכעלמנפעראפ טאה דלעפנעזאר םיראמ ןעװ .בײהנא
 םקעז עצנאג טבעלעג ךאנ טאה ןאמטיװ טלאװ .ראי ריפ טיוט ןעװעג ואלעפגנאל
 .1886 ראי םוצ — דיל א ןעװעג זיא םאװ ,גנילטשרע סדלעפנעזאר ךאנ ראי

 טאה טעאפ רעטמיראב רעד ,ראי 38 טיוט ןעװעג ןיוש זיא ואפ ןעלע ראגדע
 ןלעװ רימ ביוא .ראי קיצרעפ ןופ רעטלע ןיא ןבראטשעג זיא ןוא תרכ טאהעג
 ןיא עיזעאפ רעשידײ רעד ןופ רעטלע זיא עיזעאפ רעגאקירעמא יד זא ,ןגאז
 יד .ןזײרג טשינ רעכיז רימ ןלעװ ,טרעדנוהראי ןבלאה א ףיוא זיולב עקירעמא
 רעקיצכא יד ןופ עיצארגימיא רעד טימ ךײלג ןענאטשטנא זיא עיזעאפ עשידײ
 ־כיװ ןופ לאצ ןיא זא ,טירט־ןזיר עכלעזא טימ טלקיװטנא ךיז טאה יז ןוא ןראי
 רענאקירעמא יד ןגיטשעגרעבירא טײװ יז זיא ןטײקכעלנעזרעפ עשיטעאפ עקיט
 ןײק טלײצעג טשינ ,ךארברעביא ןםיורג םעד זיב ,1913 זיב טאה סאװ ,עיזעאפ
 ךוב טשרע ץיז ןבעגעגםיורא טאה טסארפ טרעבאר .ןרוגיפ עשיטעאפ ליפ וצ
 .רעירפ ךם ןײק טשינ ןבײרש ןביוהעגנא רע טאה רעדיל ענײז ןוא 1913 ןיא רעדיל

 ךוב־רעדיל טשרע ןײז טאה ,ןאסניבאר ןאטגנילרא ןיװדע ,טעאפ רערעטלע ןא

358 



 סעמעט עטיירג ףיוא

 ןעװעג ןיוש זיא דלעפגעזאר סיראמ יװ םעד ךאנ גנאל ׳1897 ןיא ןבעגעגסיורא
 .ענעצס רענאקירעמא רעד ףיוא

 ׳עיזעאפ רענאקירעמא רעד ןופ גנולקױוטנא עײנ יד ןענעכער לאז ןעמ ןעװ
 ןופ ןראװעג טצנאלפעגרעביא זיא סאװ ׳םזישזאמיא ןטימ ׳טלאװער ןםיורג ריא
 רעד ןופ טאלב עקיזאד םאד לאז ןעמ זא — ןדאב רענאקירעמא ןפיוא ךײרקנארם
 ןעמ טלאװ ׳דנואפ ארזע טימעסיטנא םעד טימ ןבײהנא עיזעאפ רענאקירעמא
 ־עג זיא טאילע־סע־יט .1914 ןיא ןראװעג טכאמעג זיא בײהנא רעד זא ׳טגאזעג

 .1917 ןיא ןענישרעד זיא רעדיל ךוב טשרע ןײז .רעטעפש ןעמוק

 ׳רוטארעטיל רענאקירעמא רעד ןיא םזינרעדאמ םעד טימ קיטײצכײלג רעבא
 םאװ /׳עגנוי״ יד עיזעאפ רעשידײ רעגאקירעמא רעד ןיא ןעמוקעגפיוא ןענעז
 1917 ןיא טרעדורעג ןיוש ןבאה ןוא 1914 ןיא וױטקא שיטעאפ ןעװעג ןיוש ןענעז

 ראי עכעלטע זיולב ןעמונעג טאה׳ם .סעיגאלאטנא ןוא ןלאגרושז עשילעבער טימ
 ־אטאב עשיטעאפ ׳ןטסעפינאמ ערעײז טימ ׳ןטסיכיזניא יד ןענישרעד ןענעז׳ס ןוא

 .קרעװ ןוא ןלאנרושז ׳םעיל

 ראג ךיז טאה עיזעאפ עשידײ יד זא ,טושפ זץלא םאד טליצ עשז םאװ וצ
 ןופ םוחי ןיא טשיג ׳עיזעאפ רענאקירעמא רעד ןגעקטנא ןעמעש וצ סאװ טשינ
 רעקיניזטםװואב ןיא טשינ ןוא ןטײקכעלנעזרעפ ןופ טײקסיורג ןיא טשינ ׳ןראי
 גנונײמ ןײמ טיול לײװ ׳טעטילאװק ןופ טשינ אד דער׳כ .עיצאטנעירא רעשיטעאפ
 ־םע־יט ןופ ״דנעלטסיעװ״ יװ קרעװ ערעסערג ךס א עיזעאפ עשידיי יד טגאמראפ

 זיולב ןעװעג םלוע שיערמ ןבאה םאװ ׳דגואפ ארזע ןופ ״םאטנאק״ יד ןוא טאילע
 ־עגפיוא קרעװ יד ןבאה םאװ ׳ןראסעפארפ עגנױ טאהעג ןבאה ײז לײװ ׳ראפרעד
 ־עגנא קרעװ יד טאה׳מ ןעמעװ ׳םידימלת־טעטיםרעוױנוא עגנױ עטוג ןוא טפאכ

 .ןעגנופאש־רעטסײמ יװ ןעגנאה

 ־רעביא ןיא ראג רעדא ׳ךײלגראפ רעדא ׳טסעמראפ ןיא טשינ טײג׳ס רעבא
 רעד ןיא רעדא רענאקירעמא רעד ןיא ׳ןטײקכעלנעזרעפ עטושפ עתמא יד ןלײצ
 יד זיא עיצארגימיא עשידײ יד םאװ ׳םעד ןיא ךיז טלדנאה׳ס .עיזעאפ רעשילגנע
 עסיורג א ןפאשעג טאה סאװ ׳ןעגנורעדנאװנײא רענאקירעמא עלא ןופ עקיצנײא
 ןוא טלצראװעגנײא ןיוש זיא סאװ ׳עיזעאפ א ׳ןדאב רענאקירעמא ןפיוא עיזעאפ
 רעד ןופ ןטלאװער ןוא ןעגנולםײרט עלא טכאמעגכרוד טאה םאװ ןוא ראי 80 טלא
 םעד טימ ראנ ׳ײרעכאמכאנ םוש ןא ׳ןעגנוגנידאב ענעגייא ףיוא ׳עיזעאפ־טלעװ
 עשידײ עצלאטש יװ ׳גנאזעג־טלעװ ןסיורג ןופ ראכ ןיא ןענאפש וצ ןליװ ןטפיטראפ

 .טימעג ןשידײ ןוא ןושל ןשידײ ןטימ ןטעאפ

 ןיא עיזעאפ עשידײ יד טאה טרפ םעד ןיא וליפא ׳ןושל ןגעװ קידנדער ׳בגא
 עשיטעאפ־שידײ ענעגײא ןא ןפאשעג טאה יז ־רעדנוװ ןאטעגפיוא עקירעמא
 װו ׳עקירעמא ןיא אד אקװד .ןושל עשידײ סאד ןריניפאר ןפלאהעג ןוא קיסקעל
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 ןײטשטאלג בקעי

 ־צניפעגסיוראפ ,טרעדנוהראי ןטסקיצנאװצ ןופ לעװש םײב ךאנ טאה ןאהאק .בא
 ,ןושל ןשידײ ןופ גנאגרעטנוא םעד טרעט

 ןעװעג דיז טלאװ ץנעגילעטניא רענאקירעמא עשיטעאפ יד זא ,רימ ךיז טכאד
 ־ימיא ןופ עיזעאפ א :דנאל ןיא שינעעשעג אזא טימ ןריםערעטניאראפ טפראדאב
 ־ירעמא ףיוא ןםקאװעגפיוא ןענעז סאװ ,ןטעאפ עשידײ רעקילדנעצ טימ ,ןטנארג
 ־עמא רעד ןופ רעגנײ ךם ןײק טשינ זיא סאװ ,עיזעאפ עקידעבעל א ,דרע רענאק
 עכיוה ףיוא טזײװ רעטעמאראב רעשירעפעש ריא םאװ ןוא עיזעאפ רענאקיר
 ,טפײרעגסיוא יה־אד ךיז טאה םאװ ,ןושל א ןיא ,ןעגנוכײרגרעד עקידרעטעלק

 רעקילדגעצ ןיוש ןבײרש רעדעראב עשיטנאראנגיא סאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ
 .ןעגנאגעגרעטנוא ןענעז רימ זא ,ןלאנרושז עשילגנע ןיא ןראי

 גנונײשרעד רעלאנעמאנעפ רעקיזאד רעד וצ םערעטניאמוא רעטולאםבא רעד
 ־גנע רענאקירעמא רעד דצמ ,עקירעמא ןיא עיזעאפ רעשידײ רעקיטכיװ א ןופ
 רענאקירעמא .םזילאירעפמיא־ךארפש ןקיצראהגנע ןא ףיוא טזײװ ,עיזעאפ רעשיל
 ןרעה וצ ידכ ,סעינאלאק רענאקירפא עטםטײװ יד וצ ןכירק ןלעװ ןטעאפ עשילגנע
 עשידײ זאנ־רעד־רעטנוא יד רעבא ,עיזעאפ ףיוא ךעלנע זיא םאװ ,ײרק א
 ןשידײ א ןעגנולעג זיא לאמ ןײא זיולב .טריראנגיא ןראװעג רדסב זיא עיזעאפ
 סיראמ טימ רעדורעג לקיטש א ןכאמ וצ ןכארפש עשיװאלס ןופ ראםעפארפ

 ןקור ןטימ עיזעאפ רענאקירעמא יד טײטש ןא טלאמעד ןופ רעבא ,ןדלעפנעזאר
 וצ ךיז סאװ טימ רעמ ךם א טגאמראפ םאװ ,דנאל ןיא עיזעאפ־רעדורב א וצ

 .עקירעמא ןיא עיזעאפ עשימעדאקא ענעפאשעג־ךעלטםניק יד יװ ,ןעמיראב

 רענאקירעמא ןופ ןעמענ יד ןורכז ןופ ןפראװםיורא ךיז טליװ לאמ טפא
 ןײלא טדעװ ןעמ .ןעקנעדעג וצ ״ביוחמ״ ןענעז ןטעאפ עשידײ לײט םאװ ,ןטעאפ
 גיוא ןופ טשינ טזאל ןעמ ןוא ךארפש־דנאל רעד ןופ ןגאװ ןפיוא טפעלשעגטימ
 רענאקירעמא רעד ןיא ןסקאװעגסיוא סנטצעל ןענעז םאװ ,ךעלטנאגיג עלא יד
 ןײז וצ ביוחמ ןענעז רימ ,טשינ — זדנוא ײז :ןעקנעדעג ײז ןחמ רימ .עיזעאפ
 רעד עגונב םיצארעמא ענעדירפוצטםבלעז עלופ ןײז ןענעק ײז ;טרימראפניא

 •עקירעמא ןיא עיזעאפ רעשידײ

 געט עכעלטע טימ טשרע ןראװעג טקראטשראפ זיא ןײלא ךיז ףיוא סעכ ןײמ
 ףיוא טעקאלאב ןוא ןםעזעג זיא ןטעאפ רענאקירעמא ץוט רעבלאה א ןעװ ,קירוצ
 ןפיוא קילב א טפראװ טעאפ רעד׳, ןײז טפראדאב טאה עמעט יד .עיזיװעלעט
 רעד וצ טשינ — ראנ טשינ ןעמ טאה טדערעג רעבא ,״טרעדנוהראי ןטסקיצנאװצ
 רעד ראפ הפרח א ןוא השוב א ןעװעג זיא׳ס .ךאז רעד וצ טשינ ראנ ,עמעט
 עטריזינאגרא רעםעב ןוא ןעקנאדעג ערעםעב ןוא ערענעש .עיזעאפ רענאקירעמא
 ןוא םעינראצעביק עשידײ ןיא ךעלשיט יד ײב ןפראװםיורא ןעמ טגעלפ ,דײר
 א וצ טראװ א טפעלקעג טשינ שממ ךיז טאה סעומש־עיזױועלעט ןיא .ןעעפאק

 .טראװ
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 עקיצנײא יד .עקירעמא טנײפ וצרעד ךאנ ןבאה סקעז יד ןופ עטםײמ יד
 ריא רעירפ לאמ ןײק באה׳כ — ןאמכאה ארדנאס ׳םקעז יד ןשיװצ עםעטעאפ
 טגאלקאב דיז טאה — טנעײלעג טשינ רעדיל עריא ןוא טרעהעג טשינ ןעמאנ
 עשיטאמאלפיד ןײק טימ ןטעאפ רענאקירעמא יד טשינ טיורטעג ןעמ סאװ ראפ
 ףיוא ןעמענ וצ טײקטיירג ריא ןטאבעגנא טאה יז .סעלעטש עשיראדאםאבמא ןוא
 ,ןגעלאק עריא ןוא ריא ןופ טרעהעג טאה ןעמ םאװ ,דײר יד ןופ .טכילפ אזא ךיז
 עלעטש רעד וצ ןבײהרעד טשינ ןטעאפ עכלעזא ראט ןעמ זא ,ראלק ןעװעג זיא

 ,םרעגעלשטניה עשיטאטש ןופ
 עטנאקאב ץנאג ראנ ,רעװ־עדאיל א ןעװעג טשינ ןענעז ףניפ ערעדנא יד
 רע .ןטעאפ־״קינטיב״ יד ןופ רעטאפ רעד זיא גרעבםניג ןאלא .םרעבײרש־ןזרעפ
 רע זיא עיזיװעלעט רעד וצ רעבא ,דראב עטלטאפעצ עגנאל א ןגארט טגעלפ
 רעד ןיא טזאלעגרעביא עיצאראקעד יד רע טאה רשפא .דראב רעד ןא ןעמוקעג
 ךם א ןכאמ וצ ךיז ןעגנולעג ראי עכעלטע עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא זיא םיא .םײה
 •ןראװעג רשעתנ וליפא זיא רע זא ,טגאז ןעמ ןוא ,עיזעאפ ןײז ראפ יטיסילבופ

 יד טריקיטירק טאה רע .עקירעמא וצ האנש טימ טלבעװשעג טושפ טאה גרעבםניג
 םאוו ,טרעיודאב ךאנ ןוא טקנופדנאטש ןשיזעניכ־טיור א ןופ עיצארטםינימדא
 רע .ןםעומש עטאװירפ ענײז ןופ ןושל ןטימ עי/יװעלעט ףיוא ןדער טשינ ןעק רע

 •עקירעמא ןיא טקירדרעטנוא קידלאװג טליפעג ךעבענ ךיז טאה
 ׳דראב א טימ רעגענ רעשיטימעסיטנא ןא ,םנואשזד־יאר־על — רעטײװצ א
 שיט םעד טריזירארעט שממ טאה רע .עקירעמא וצ האנש טימ טמעטאעג טאה
 רענאקירפא עכעלטע טימ ןכילגראפ םיא ךיא באה קידנליװ טשינ .םאה ןײז טימ
 ־עלעט ףיוא ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןעמעװ ,רעדנעל עײנ יד ןופ ןטעאפ
 םעומש רעײז טימ ךױהלמיה ןוא ןשטנעמ ערעײט ןוא עביל ןעװעג ןענעז ײז .עיזיװ
 ,םנואשזד־יאר־על ןקיזאד םעד יבגל ,ןעמעלבארפ־טלעװ ןוא רוטארעטיל ןגעװ
 .זאשזד ןקיםאלקטפניפ ןראפ גנונעקרענא עטסכעה יד טרעדאפעג טאה םאװ

 ךיז טאה ,ןושל־הנעמ ןשיאזארפ א טימ ,דיומ עשיטעאפ יד ,ןאמכאה ארדנאם
 סקראמ אשטוארג גנילציװ רעד זא ,דרוםבא ןדליװ א טימ טפאכעגםיורא םעצולפ
 ־ערפמיא רעשיזיוצנארפ רעלאינעג רעד יװ רעלטסניק רעסיורג אזא טקנופ זיא
 טנפעעג טאה קערעיװ רעטיפ טעאפ רעד .יענאמ דאלק — רעלאמ רעשיטםיגאיס
 ןעגנולקעג דײר ענײז ןבאה ןא טלאמעד ןופ ןוא םעפע קידנעײק — עיםוקסיד יד
 דימת ,ךיז טכאד ,טאה ןעטםאר ןאמראנ טעאפ רעד .טעײקעג סעפע טלאװ רע יװ
 טאה םאװ ,רעקיצנײא רעד .ןעמוקעגסיורא טשינ זיא׳ס ראנ ,ןגאז םעפע טלאװעג
 ןײק טשינ טגאמראפ עיזעאפ רענאקירעמא עקיטײצטגײה יד זא ,טגאזעג ראלק
 ־לדרעבאב קראטש רעד ןעװעג זיא ,ןײלא ךיז קידנםילשנײא ,ןטנאלאט עקיטכיװ
 ןטכעלש רעײז א ןבעגעגסיורא רעבא ךיז טאה רע .םערג־דאנם — טעאפ רעט
 טשינ ןריםערעטניא םיא זא ,טגאזעג ראפםיורא םײב ךײלג טאה רע ןעװ ,םאלפיד
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 ןײטשטאלג בקעי

 ןיא זיולב טריסערעטניאראפ זיא רע .טײצ רעזדנוא ןופ ןעמעלבארפ־טלעװ יד
 ןבעװ ליװ רע ףאטש א ראפ םאװ ןופ טדעלקרעד טשינ טאה רע שטאכ ,רעדיל
 ,עיסוקסיד רעד ןופ רעריפ רעד .רעדיל ,עטרעדנוזעגפא טלעװ רעד ןופ ׳ענײז

 רעד וצ ןטעאפ יד ןעװערעקקירוצ טלאװעג טסיזמוא טאה ״ןורב ליעה דװױעה
 רעבא ,טרעדנוהראי ןטםקיצנאװצ ןפיוא קילב א טפראװ סאװ ,טעאפ ןופ עמעט

 .ןטפול רעד ןיא ןעגנעה ןבילבעג זיא עמעט יד
 טאה טעטסקעם רעד .טנװא ןטכעלש א טאהעג טאה עיזעאפ רענאקירעמא יד
 ןטײקשיראנ ״עשיאזארפ״ ליפ יוזא דאנ באה ךיא .ןאטעג טשינ סטוג ןײק רימ
 ־עגסױרא ןבאה ןטעאפ סקעז יד יװ ,ךאװ א ןיא ןשטנעמ עטושפ ןופ טרעהעג טשינ
 טא :טכארטעג וצרעד ךאנ באה ךיא ןוא .העש ןבלאהרעדנא ןופ ךשמ ןיא טלפאלפ
 — ןאמכאה ארדנאם קידנענעכער טשינ — ןטעאפ רענאקירעמא ףניפ עטמיראב יד

 ־אקירעמא יד ןגלאפכאנ ליװ ךיא ליװו ,ןורכז ןיא ןגארט ןגעװטסעד ןופ ךיא זומ
 רעד ןיא טריסעדעטגיאראפ טשינ ןענעז ,ךעלטנאגיג ףניפ יד ,ײז ,עיזעאפ רעג
 זומ ךיא .ןטקודארפ ערעײז ןופ רעשינאקירעמא ךם א זיא סאװ ,עיזעאפ רעשידײ
 יד ןבעלםיוא ךיז ןענעק ײז ןוא ןעמענ ערעײז טימ ןצנאגרעד ץנעגילעטניא ןײ־נ
 ןסיװ ןלעװ טשינ ןוא םיתוטש עםערג ךאנ ןדער ןוא ןטײקשיראנ ןבײרש ׳ןראי

 .עיזעאפ רעשידײ רעד ןופ

 .תולג — ןופ לײט א ךיוא סאד זיא רשפא

25.9.64 
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 טאגפא רעשיזעניכ רעד

 ,ףמאק ןשיגאלאעדיא ןפראש םעד ןיא ןעלבירג ךיז ליװ ןעמ זא ,ךעלנײװעג

 טלאװ׳ס יװ םעד ןגעװ ץלא ךאנ ןעמ טדער ,דנאבראפ־ןטעיװאם ןוא עניכ ןשיווצ
 ־רעטנוא טלאװעג ךאנ סע ןטלאװ םידדצ עדײב יװ ןוא ,דום רעפיט א ןעװעג

 וצ טײגרעד קיטירק רעקיטײזנגעק ןופ ןוא ןעגנונײמ ןופ שיוטסיוא רעד .ןקירד
 ךעלקערב ןוא ךעלקיטש — תוליכר עטרעהעגרעטנוא יװ — ,עםערפ־טלעװ רעד
 רעײז ףיוא םאװ ןוא ,ןריט ענעםאלשעג רעטניה ןטלאהעג ןרעװ םאװ ,םעדער ןופ
 ־תוריתם לאמ טפא ,ענעדישראפ וצ טמוק׳מ ןוא תורעשה טשרע ןעמ טיוב ךמם

 .ןריפםיוא עקיד

 ־וקםיד עםײה יד זא ןוא טשינ דום ןײק ראג זיא םע זא ,רעבא זיא תמא רעד
 ־וקוצנא קיטײנ טשינ זיא׳ם ןוא ,טײקכעלטנפע רעד ןיא םיורא גנאל ןיוש זיא עיס
 ןוא אאמ זא ,ןײגרעד וצ ידכ ,ןעלטראפ־סמלאה־קאלרעש ענעדישראפ וצ ןעמ
 טשינ טגעמעג לײװרעד טלאװ ןעמ .ךיז ןשיװצ הושב הוש טשינ ןענעז װאשטשורכ
 ,קיטילאפ־ברעמ רעד ןופ טקנופדנאטש ןופ ,םינינב עדילאס וצ ןײק ףיורעד ןעיוב

 עקיטולב ײװצ טימ ןאט וצ ןיוש ןבאה רימ זא ,ןינע ןצנאג םעד ןײז םזגמ טשינ ןוא
 ןגאלש סאװ ,רעריפ־המחלמ ןענעז ײז זא ,ןגאז טעװ ןעמ ןעװ ,גונעג זיא׳ם .םיאנוש

 .ץנעטםיזקעאק — טםײה קיגעטארטם יד ,קיגעטארטם רעקיטכיװ א רעביא ךיז

 ־רעפעג יד ןעיצ טשינ ןעק יז ןוא רעװעג שימאטא טגאמראפ דנאלםור־טעיװאס
 טשינ טאה עניכ ןוא ,עדנאגאפאירפ רעטפראשראפ רענעגײא ריא ןופ ןםולש עכעל
 ןפיורשוצפיורא ןטפיוהאב אי ןעק יז ןוא רעװעג שימאטא ןײק — טשינ ךאנ —
 ץיק ןעיצ וצ ביוחמ טשינ זיא יז לײװ ,טקנופ ןטםײה םוצ זיב עדנאגאפארפ ריא

 .עיצאטיגא רענעגײא ריא ןופ ןצנעװקעסנאק ״עשיטקארפ״

 רעד וצ טרעהעג ךעלצעזעג טשינ טלאװ סע ןוא קיטילאפ זיא םאד רעבא
 .ןעמעלבארפ עשירארעטיל טימ ךעלנײװעג פא ךיז טיג םאװ ,גנולײטפא רעקיזאד

 .םעלבארפ שירארעטיל א ,טרפ םעד ןיא ,עקאט זיא׳ס זא ,םיוא רעבא ךיז טזאל

 רעבא זיא רוטארעטיל ןײק טשינ זיא קיטילאפ ביוא לײװ ,ראפרעד ׳םנטשרע
 ־נאג רעד זיא ,םנטײװצ ־קיטילאפ — רעדנעל עשיטםינומאק יד ןיא רוטארעטיל
 יד ןיא אקװד ,דארב ץנאג ראפ דוס א ןװאשטשורכ ןוא אאמ ןשיװצ חוכיװ רעצ
 וצ ךיז ןעװעג קיטײנ טשינ ,יא׳ם .עניב ןטיור ןופ סעיצאמאלקארפ עשירארעטיל
 ןבאה םרעלעטשוצ ןוא םרעעזפיוא עשירארעטיל סאאמ לײװ ,םעד ןגעװ ןעקשוש
 ןוא ״םזינאיזיװער״ ןגעק ףמאק ןפראש א ןריפ וצ לעפאב א ןגארקעג גנאל ןיוש
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 ןײטשטאלג בקעי

 ןופ עיגאלאעזארפ יד טצינ סאװ ,םזינומאק ןלארעביל ןפור םע רימאל ,םעד ןגעק
 .ץנעטםיזקעאק

 ןוױטימירפ ןופ עידאטם רעד ןיא ץלא ךאנ ךיז טניפעג עניכ עטיור םאד
 קידנעטשלופ טשינ לאמ ןײק װאשטשורכ טאה ,םיוא טזײװ סע יװ .םזינילאטם
 ־ידאמ קראטש ,ךיז טײטשראפ ,ףראד ןעמ .םזינילאטס ןגעק ףמאק ץיז ןענװועג
 ןכוזראפ עטשרע םװאשטשורכ ןגעװ ךיז טדער םע ןעװ ,ףמאק טראװ סאד ןריציפ
 .ןעגנוריפ עקידרעטײװ ראפ דאטעמ־גנאװצ א יװ ,םזינילאטס םעד ןקיטײזאב יצ

 ׳ףמאק ןײז ןרעםאװראפ ןוא ןעיצוצקירוצ ךיז ןעװעג ןעגנוװצעג זיא ןײלא רע
 ־עגפיורא רע זיא ריא ךרוד רשפא ןוא ריא טימ םאװ ,טײקפראש יד ןפמעטוצפא
 עלאר עקיטכיװ א טליפשעג רעכיז טאה ןעמעטאפא ןרעײרפ ןופ דײרפ יד .ןעמוװש
 סװאשטשורכ טסירגאב ןעמ טאה תונידמ עשיטםינומאק ןיא סאװ ,טקאפ םעד ןיא
 עלעקנופ ןקיזאד םעד ראפ ןקארשעג דארג ךיז טאה עניכ עטיור םאד רעבא .עיצקא
 רעקיזאד רעד ןיא ,םזינילאטם ןיא טקיטײנעג ךאנ ךיז טאה עניכ סאאמ .טײהײרפ

 .טײקיכראהעג רעקידמיאנת־ןא ןוא רעדנילב

 גנודליבסיוא עטרינילפיצסיד רעײז ןגארקעג ןבאה סאװ ,ןראםימאק עריא
 ךיז ,טשינ ריד טשינ רימ ,טנעקעג טשינ ןבאה ,דנאלסור־טעיװאס םנילאטס ןיא
 עשיזעניכ יד .עדער א םװאשטשורכ ןופ לאגגיס ןפיוא ,ןעױברעביא שרעדנא ךײלג
 ־ילאטם ןיא טרעמאלקעג ךיז טאה יז ןוא גנױ ןעװעג ךאנ זיא קילבופער־םקלאפ
 ־ומאק עצנאג יד ןעמונעגנײא טאה װאשטשורכ זא ,טכאדעג ךיז טאה׳ס ןעװ .םזינ

 טשינ טאה סאװ עניכ עטיור סאד טאהעג ךיז ןגעק ןיוש רע טאה ,טלעװ עשיטסינ
 סאאמ טימ טריזינאמראה רעמ טאה׳ם לײװ ,םזינילאטס םעד ןבעגפיוא טלאװעג
 ־ןטעיװאס ןיא טײהײרפ ןופ ןעקנופ ענעקנאשעג םװאשטשורכ טימ יװ ,רענעלפ

 .דנאבראפ
 ןיוש ןוא ,ראי ףלע טלא טשרע קילבופער עשיזעניכ עטיור יד זיא טנײה
 סאד טקעד סאװ ,עיצידארט עשיטםינילאטם עטלא עטעװעדנופעגנײא ןא יז טאה
 טקיטלעװעג ןוא ,טײרב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא ,ןרעדנא םוצ קע ןײא ןופ דנאל
 רעד טימ ןדגובראפ גנע יוזא זיא טלוק־ןענאזרעפ רעד .תושפנ ןאילימ 600 רעביא
 ןעװ ,עיצולאװער עפראש וצ א ןעװעג טלאװ סע זא ,דנאל ןופ קיטילאפ רעצנאג
 רעד זא ,ןעקנעדעג ןעמ געמ ײברעד ,טפאשעגפא םעצולפ טלוק םעד טלאװ ןעמ
 טאה װאשטשורכ ןעװ ,דנאלסור ןיא ןבראטשעג שיזיפ טאהעג ןיוש זיא ״טלוק״
 רעטמיראב שיראטםיה ןײז ןופ ןעגאנאק יד ןלעטשוצנא םיא ףיוא טגעװרעד ךיז
 ,גנוט־עסט־אאמ ןיא ןעמאנ ןײז ןוא ,טבעל עניכ ןטיור םעניא ״טלוק״ רעד .עדער

 דובכל לאמ א יװ ,ךיורײװ עיצראפ עקיבלעז יד טרעכײרעג םע טרעװ םיא ןוא
 ןוא ןופרעד האנה קראטש אאמ טאה םיוא טזײװ םע יװ ןוא ,רעכעלזאנ סנילאטכ

 .עטעיד עקיזאד יד ןבעגוצפיוא טשינ ןפוא םושב ךיז טײרג

 ןוא ,שילגנע ףיוא ,ןיקעפ ןיא טנײשרעד סאװ ,לאנרושז רענײלק א ןאראפ
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 טעמעט עמיירג ףיוא

 לאנרושז רעד ־(רוטארעטיל עשיזעניכ) ״רוטארעטיל טעינײשט״ טםײה סאװ
 ךיז טמעג םאװ ,רענײא רעדעי ןוא ,טלעװ רעצנאג רעד רעביא טקישעצ טרעװ
 סיורג א ראפרעד זיא׳ס .״ןסינעג״ ןוא ןענעײל מיא ןעק ׳ןגירק וצ םיא ימ יד
 טפול רעד ןיא ןעגנאלק ןפאכ טפראדאב טאה טלעװ־ברעמ יד םאװ ,רעדנװו
 ןדײם ,דנאבראפ־ןטעיװאס ןוא עניכ ןשיװצ המחלמ רעשיגאלאעדיא רעד ןגעװ
 ־רושז עשירארעטיל ענײלק ןענעײלי וצ ןטאמאלפיד ןופ עדריװ רעד רעטנוא זיא׳ס
 םעד ןיא לײװ ,קילעטשרעטניה קראטש ןײז וצ ןזיװעגםיורא ךיז ןבאה ײז .ןלאנ

 ןײק ףמאק ןשיגאלאעדיא ןפראש א ןופ דוס רעד גנאל ןיוש זיא לאנרושז ןקיזאד
 .טשינ דום

 טפאשדניירפ ןופ קראטש רעײז ךיז טדער לאנרושז ןשירארעטיל םעד ןיא
 ־רא ןא ןיא טרעלקרעד טרעװ סע יװ ,טאה םאװ ,רוטארעטיל רעשיםור רעד טימ
 טאהעג (לאנרושז ןשיזעניכ־שילגנע ןופ רעמונ־יאמ ןיא טכעלטנפעראפ) ,לקיט
 1958 זיב .עניכ ןיא ״טסײג ןרענאיצולאװער״ םעד ףיוא סולפנײא ןלאםאלאק א

 רעשיסור רעד ןופ ןראװעג טצעזעגרעביא קרעװ 3500 ןופ רעקינײװ טשינ ןענעז
 ןענעז סעיפאק ןאילימ 82 רעביא ןוא ,רוטארעטיל רעשיטעיװאם רעײנ רעד ןוא

 .רענעײל עשי,עניכ יד ןשיװצ ןראװעג טײרפשראפ

 תוכײש ןיא ,ןענישרעד ןענעז םאװ ,רעכיב יד ןשיװצ זא ,טנאסערעטניא זיא׳ם
 טאה םאװ ,רושארב א ןעװעג ךיוא זיא ,קרעוו עשיםור ןופ עיזאװניא רעד טימ
 ״דנײרפ ןוא רערעל רעטוג רעזדנוא זיא רוטארעטיל עשיטעיװאס יד״ ןםײהעג

 רעקיםײרד יד ןופ ךאנ ,רוטארעטיל רעשיםור ןופ גארטרעבירא רעקיזאד רעד
 לאז חסונ רעשיטסינומאק רעטלא דעצנאג רעד זא ,ןעװעג םרוג טאה ,ןא ןראי
 םאװ ,עניכ ןיא רוטארעטיל ןוא טםנוק ןגעװ עיםוקםיד רעדעװטעי ןרינימאד
 ײז ןופ ךס א .ןרושארב ןוא רעכיב ענעי ןופ הקיני גאט ןקיטנײה ןזיב ךאנ ןעיצ
 ןטםאהראפ ןופ םעיםערפער יד ץארט ,םײהעג ןיא ןראיװעג טײרפשראפ ןענעז
 ראפ םוטרעריטראמ טימ טלאצאב ןבאה ןטסינומאק עשיזעניכ יד .גנאטנימאיק
 זיא םע ןוא ,ןטײצ סנילאטם ןופ דוטארעטיל רעשיטסינומאיק־שיטעיװאס רעד
 ןופ ראי ןטפלע ןפיוא ׳רעטציא ײז ײב זיא העפשה יד סאװ ראפ ,ךעלדנעטשראפ
 ־רוטארעטיל וצ גנאגוצ ןצנאג רעייז ןופ לײט רעקידבויח אזא ,גנױירפאב רעײז
 סאװ ,דנאל ןופ קיטילאפ רעצנאג רעד וצ ,ןיוש ןםיױו רימ יװ ןוא ו ןעמעלבארפ
 םאװ ,םזינומאק ןשיטסיאטיט טשינ ריש ״ןשיטסינאיזיװער״ םעד טימ ךיז טגירק

 .װאשטשורכ — זיא רעײטשראפ רעכעלרעפעג ןײז

 רע יװ ,לגיפש־רוטארעטיל ןופ קיטילאפ רעד ףיוא ןצענערגאב ךיז לעװ ךיא
 ־קער עשירארעטיל יד ,ןשיגעטלעהאב ןוא םיזמר םוש ןא ,פא גנאל ןיוש טלגיפש

 .עגיכ םאאמ ןופ ןטער

 םעיגײשט״ לאנרושז ןשילגנע םעד ןופ רעמונ־יאמ ןטנאמרעד םעד ןיא
 ןקידרעירפ א ןופ ךשמה א ןיוש זיא םאװ ,לקיטרא ןא רימ ןעניפעג ,״רושטערטיל
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 ןשיטסינילאטס ןטלא ןפיוא ןפורעג םע טלאװ ןעמ יװ ,זיא סאװ ןוא רעמונ
 רעד ןופ ןעמאנ רעד ןיוש .קלאפ־רעבײרש םוצ ףורפיוא רעקימאלפ א ,ןאגראשז
 .שיזעניכ רעשיטםיגילאטם — זיא׳ס זא ,רדח ןופ םיוא טגאז ץילא גנולדנאהפא

 ןעקנאדעג םגנוט־עםט־אאמ ןופ ןאפ יד רעכעה ףיוא טבײה״ טםײה לקיטרא םאד
 .״טסנוק ןוא רוטארעטיל ןגעװ

 ןעמאנ םאאמ לאמ לפיװ ,ןלײצוצרעביא טליופעג טשינ ךיז טלאװ ךיא ןעװ
 רעד ןיא ,ראה יד ײב טפעלשעגגײרא שממ ןוא ,ןפורעגפיוא ,טנאמרעד טרעװ
 ,ןבעגרעביא טזומעג אמתםמ ךיא טלאװ ,רוטארעטיל ןגעװ עיצאמאלקארפ רעגגאל

 עטוג טנאמרעד אמתסמ אאמ טרעװ ןטײז ןד ערעםאװ ןופ לקיטרא םעד ןיא זא
 ןפיוא ןבײלג רימ ןעמ געמ ,קידנלײצרעביא טשינ ,רעבא א־יוזא .לאמ טרעדנוה
 ־רעד יד .אאמ ןעמאנ םעד ןא תוקספה קינײװ רעײזןאראפ ןענעז םע זא ,טראװ

 ןעמאנ םעד םורא בלח רעד ןוא ךיז ףיוא ןטראװ גנאל וצ טשינ ןזאל ןעגנונאמ
 ךענאזרעפ רעד ןצראה םוצ קראטש אקװד זיא ןגנוט־עסט־אאמ זא ,טלוב טזיױו
 ןיא אצמנב טשינ שיטקאפ ןיוש רע זיא םעראפ רעשיזעניכ ןײז ןיא סאװ ,טלוק
 ׳ןתיװ ןעגנונאמרעד עשירעטםיה שממ עקיזאד יד .דנאבראפ־ןטעיװאס ןקיטציא
 רעשיטםינילאטס רעד זא ןוא ,עניכ ןטױר םעד ןיא ןײרא זיא קוביד סנילאטם זא
 ־לארטנעצ רעד .רעזעניכ ןאילימ 600 ףיוא ןעגנװוצעגפיורא טרעװ םזינומאק
 סנעמעװ ,אאמ ,ןעמאנ ןײא טימ ןדנובראפ דימת טרעװ ײטראפ רעד ןופ טעטימאק
 טגאזעג טרעװ םאװ ,טראװ סעדעי ןוא ,קיטײזלא ןוא ךעלפעשםיואמוא זיא המכח

 .ןםירג ךײא טזאל ןילאטם — לכײמש ןקידהפינח א טימ ךיז טגײנראפ ,םיא ןגעװ
 ןופ ךשמ ןיא זא ,טלעטשעגטםעפ טרעװ גנולדנאהפא רעשירארעטיל רעד ןיא
 עשיטסיםקראמ עתמא יד טלקיװטנא ןוא טורעג טשינ אאמ טאה ראי ןעצ יד
 ,יש־וי יוו ,ןעמענ־ײטראפיטנא עכעלטע טנאמרעד ןרעװ׳ם .רוטארעטיל ןגעװ עיניל

 טשינ טרעװ׳ם .יס־ישט־ןעשט ןוא גגול־גנוט ןופ עקילק־ײטראפיטנא ןא ׳גנעפ־ױ
 טאה אאמ יװ םעד ךאו ,ןראװעג זיא עקילק־ײטראפיטנא רעד ןופ םאװ ,טגאזעג
 ןעגנאגעג ןאאמ זיא ,ריוװעג ןרעװ רימ יװ ,רקיע רעד .ריא וצ ןאטעג םענ א ךיז
 זומ ןעמ םאװ ןוא טםנוק רעד ןיא ןביול געמ ןעמ םאװ ,םיללכ ןגײלקעװא ןיא

 .ןםײרפארא ףראש
 יד .טרימשעג יװ ןעגנאגעג ץלא ןיוש זיא ,רעטײװ רימ ןענעײל ,םעד ךאנ
 ןבאה טםנוק ןוא רוטארעטיל רעשיראטעלארפ רעד ןופ תוחוכ עקידנעײרפאב
 ־טיוט םעד טגנאלרעד טאה םאװ ,ךורע־ןחלוש־טסנוק םאאמ קנאד א טילבעגפיוא
 טסנוק עשיראטעלארפ יד קידנפורםיורא ,עיגאלאעדיא רערענאיצקאער רעד פאלק

 .געװ ןטײרב ריא ףיוא
 יד ןגעק ףמאק ןײז טימ סיורא זיא אאמ רעדייא זא ,םיורא ךיז טזײװ םע
 ־ערפעג ןפא רעבײרש עשיטסינומאק ןבאה ,טםנוק רעד ןיא ןטנעמעלע עכעלדעש
 ־רעריפ־ײטראפ רעד ןגעק טלעטשעג ךיז ןוא םזילאודיוױדניא ןזאושזרוב טקיד
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 רעד ןופ רעביירש רעד .ןעגנופאש ערעײז רעביא טנאהרעביוא ריא ןוא טפאש
 טרעדילגעצ ׳זילאנא רעשיטירק א ןײז טשרמולכמ ףראד םאװ ,עיצאמאלקארפ
 רעלטסניק יד ןגעװ ײטראפ רעד ןופ טפאשרעהרעביוא רעד ראפ טירטסיורא םאאמ
 ערעײז טיול ןבעל ןוא ײטראפ רעד ןופ רעניד יד ןרעװ ןזומ םאװ ,ןטארעטיל ןוא

 .ןעגגוזײװנא ןוא ןטפירשראפ
 ־םינילאטס רעקילאמא רעד ןופ חוכ ןצנאג םעד טימ ץלא סיוא טײרש רע
 רוטארעטיל רעשיטעיװאם רעד ןופ רענעײל עײרטעג סאװ ,עיגאלאנימרעט רעשיט
 ־ןטעיװאס ןופ סעבאגםיוא יד ןיא טשינ רעמ ןיוש ןעניפעג קיטירק־טםנוק ןוא
 ןיוש טציא ןא םיורא ךײלג טפור םאװ ,זמר ןכאווש א רשפא ןדײס ,דנאבראפ

 .קיטירקךגעק עדלימ עטביולרעד

 גײנפא םעד ןיא טניפעג רעקיטירק רעשיזעניכ רעד סאװ ,דניז עטסערג יד
 טאה ײז וצ םאװ ,רעבײרש עשיטםינומאק עשיײטראפיטנא ענעפורעג יוזא יד ןופ
 ןענעז ײז םאװ ,םעד ןיא טײטשאב ,עיגרענע רעצנאג ןײז טימ ןעמונעג אאמ ךיז
 ןפראװעג וליפא טרעװ םע /׳סעכ ןשיראטעלארפ״ טימ טנפאװאב ןעװעג טשינ
 ,ןגײנפא יד ןיא ןעװעג קידלוש טקעריד ןענעז סאװ ,יד ףיוא ראנ טשינ דשח א
 טקידײטראפ טשינ ןוא ןגיװשעג ןבאה םאװ ,רעבײרש ענעי ףיוא וליפא ראנ
 ־נופ זיא טםנוק ןוא רוטארעטיל רעד ןיא םזיסקראמ רעבא״ .טקנופדנאטש םאא־כ

 /ךראװעג טלעטשעגנײא לאטנעמאד

 ,גאז רענײש רעד עניכ ןופ ןעמוקעג 1956 ןיא זיא׳ם ןעװ טוג ןעקנעדעג רימ

 טרעדנוה ןלאז ,ןעילב ןעמולב טרעדנוה ןלאז״ :ליטם ןשיזעגיכ ןיא טליהעגנײא
 ןראװעג טשטײטעגסיוא םאד זיא ברעמ ןיא /׳ןעלגנאר ךיז ןעגנוטכיר־ןעקגאדעג
 טזומעג רימ ןבאה ןטכיראב עקידרעטעפש טיול רעבא ,םזילארעביל לקיטש א יװ
 ןוא ןפא זדנוא טאה עניכ עטיור םאד לײװ ,שוריפ ןטלײאעג רעזדגוא ןטכירראפ
 עקאט ןוא טגלאפעג ןבאה ןעמולב רעטרעדנוה יד ןעװ זא ,ןסיװ טזאלעג ראלק
 ךעלפעק ליפ יוזא טימ טכאמעג ןעמ טאה ,ךעלפעק יד ןקעטשםיורא ןעמונעג

 .רעצריק

 ראפרעד טניפעג ״רושטערטיל סעינײשט״ ןיא לקיטרא םענופ רעבײרש רעד
 טשינראג טאה סע זא ,ךורפש ןקיזאד םעד ןשטײטוצםיוא ײנ׳ם ףיוא קיטײנ ראפ
 עשיראטעלארפ עקראטש א רעכיג זיא׳ס ,םזילארעביל ןזאושזרוב ןטימ ןאט וצ
 ,טשינ ןוא טאיראטעלארפ ןראפ ךעלםילשםיוא ןראװעג ןפאשעג זיא׳ם .גנולעטש

 ־ראפ ײרפ ןוא קנארפ ןעמעק ןלאז סעיראעט עזאושזרוב זא״ ,ןביולרעד וצ ידכ
 ,טײקיטכירפיוא רעקידנריר טימ ,טושפ טגאז רעקיטירק סאאמ .״ןרעװ טײרפש

 .״םיוא ײז רימ ןקילפ ,ןעילב ןעמענ ןעמולב עקיטפיג יד״ ראנ יװ זא
 ןשיװצ גנודניבראפ יד ןעניפעג וצ יוזא יװ ,גנוטכײלאב א טמוק רעטעפש
 ־ײב עטקעפרעפ יװ .קיטנאמאר רערענאייצולאװער ןוא םזילאער ןרענאיצולאװער
 ןרענאיצולאװער א ףיוא ,קיטנאמאר ןוא םזילאער ןשיװצ ךודיש אזא ןופ ןליפש
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 ־עדנא ןײק טשינ דיז טײטשראפ ׳ןוא ןינעל טלעטשעגםיורא טרעװ ,טנורגרעטניה
 טשינ לאמ ןײא ןײק טרעװ ןעמאנ םװאשטשורכ ,בגא .גנוט־עסט־אאמ יװ ,רער
 רעשיזעניכ רעד .ןטײז 130 א טלאה םאװ ,לאנרושז־שדוח ןצנאג םעד ןיא טנאמרעד
 ןאפ יד ןבײה וצ טרעדאפ םאװ ,(ןאה־אמ־ןיל זיא׳ס ןעמאנ סנעמעװ) רעקיטירק
 לראק ןופ גנוצעזרעביא ןא סנינעל טריטיצ ,טםנוק ןגעװ ןעקנאדעג סאאמ ןופ
 סאװ ,ןטסילאער יד ןגעק טנראװעג טרעװ םע װו ,ןעגאמלעגוק וצ וױרב א ׳סקראמ
 ,א ,אװק־סוטאטם ןזאושזרוב םעד ןקידײטראפ םאװ ןוא עיזיװ ןײק טשינ ןבאה

 ־ײב א יוו .טנװאהאב שיטקעלאיד רעײז ןוא רעײז זיא רעקיטירק רעשיזעניכ רעד
 םאאמ רבח ןענעײל וצ ךײלג רע טרידנעמאקער תומילש רעשיטעאפ ןופ ליפש
 ־אװער ןופ טםײג ןטימ ןעגנורדעגכרוד זיא ,םאנםיוא ןא ,דיל סעדעי סאװ ,רעדיל
 ןרידוטש ןעמ זומ ,ליטם ןײז ןיא ןבײרש ןענעק וצ ידכ •קיטנאמאר רערענאיצול
 ןעמ ביוא .אאמ ןכעלדײמראפמוא םעד ןופ קרעוו יד ןוא םזינינעל־םזיסקראמ
 ןעמ ןעק ,רעקיטירק רעשי עניכ רעד טנראװ ,קרעװ יד טימ טשינ ךיז טנעקאב

 .םעיגאלאעדיא ענהפירט טימ ןרעװ טלכיורטשעג הלילח דאנ

 ־רוטארעטיל רעד ןופ טײז רעשיטילאפ רעטלוב רעד וצ רימ ןעמוק טא רעבא
 ןיא ,1942 ןיא ךאנ ,עדער א ןטלאהעג אאמ רבח טאה םיוא טזײװ םע יװ .קיטירק
 ־איזיװער םעד ןעזעגםיוראפ טלאמעד ןיוש טאה רע װו ,״םוראפ ןאנעי״ ןסיװעג א
 טריטיצ קראטש טרעװ עדער עטלא יד טא .טריקיטירק ףראש םיא ןוא םזינ
 ןליװ םאװ ,ןטםינאיזיװער יד ןגעק גנונעראװ א יװ ,רעזײװגעװ א יװ םוטעמוא
 ןוא ןכות ןרענאיצולאװער ןײז ןרילוקסאמע״ ,ןוא םזיםקראמ םעד ןבײרשרעביא
 ךיז טוט ,טנרעלעג אאמ זדנוא טאה ,םזינאיזיװער רעד .״המשנ ערענאיצולאװער
 םיא ןענרעלםיוא ךיז ףראד׳מ רעבא ,סעקםאמ ענעדישראפ טײצ וצ טײצ ןופ ןא

 .םעקםאמ עלא רעטנוא ךעלדעש זיא רע לײװ ,ןענעקרעד וצ

 ףיוא טכאמעג םאזקרעמפיוא טאה אאמ .הנותח עתמא יד ןא ךיז טבײה אד ןוא
 ,שטאקול (רעבײרש ןשיראגגוא ןטלא ןטמיראב םעד) טםינאיזיװער ןשיראגנוא ןא

 ־יװעג ײב זא ,גנורעלקרעד עקידנעײרש־למיה יד ןכאמ וצ ןענוגראפ ךיז טאה םאװ
 ־םיזקעאק וצ ,ןעמעטםים עלאיצאם ענעדישראפ ראפ ,ךעלגעמ זיא ןדנעטשמוא עס

 ,קיטײנמוא זיא ףמאק זא ןוא ,ךעלדירפ ןריט

 רעד ןײז לאז רעטאפ ריא םאװ ,עיראעט־ץנעטסיזקעאק עשיגאלאעדיא יד טא
 ־טשינ םעד ןלעטשרעטנוא טכײל רעײז ןעק ןעמ םאװ רעבא ,שטאקול רעראגנוא
 םעד ןופ טפארק רעצנאג רעד טימ טריקאטא טרעװ ,װאשטשורכ ןעמאנ ןטנאמרעד
 ־עגנײרא ךיוא אד ןיוש טרעװ סע .״סעכ ןשיראטעלארפ״ סרעקיטירק ןשיזעניכ
 ־ער עקיזאד םעד ןופ אטח רעטסערג רעד .רעדוארב לריוא ןופ ןעמאנ רעד ןפראװ
 ןכאמקעװא ללכב ןוא ףמאקנםאלק םעד ןפאשפא ליװ רע םאװ ,זיא םזינאיזיװ
 ןקיטכיװ םעד ראפ ןלעטשקעװא ןוא ,ףמאק ןופ טײקיטײנ יד טנאה רעד טימ
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 םעמעט עטײרג ףיוא

 ־יטנא ןוא םזישאפ ןשיװצ ףמאק םענײמעגלא מעד ׳ןבעל רעזדנוא ןיא לגנארעג
 .םזישאפ

 ןקידנסיװלא ןוא ןגולקלא ןקיטכעמלא םעד ןופ רענידאב רעשײעגיכ רעד
 ־ינאמוה״ יװ תױשעמ־עבאב יד ןופ פא טכאל רע ןוא שינאריא רעטיב טרעװ אאמ
 ־ראפ ןעמ ליװ םעד טימ סאװ /׳רוטאג רעכעלשטנעמ ןופ עיראעט״ יד /׳םזיראט
 ״ייטראפ רעד ןופ טםײג״ םעד — רעגרע ךאנ ןוא /׳רוטאנ־ןסאלק״ יד ןטײב

 גנאל ןיוש טאה ״תונעט ענײז רעקיטירק רעשיזעניכ רעד טקיטפערקאב <אאמ
 רעצנאג רעד ראפ עביל רעלאםרעוױנוא״ רעד ןופ רעײלש םעד ןסירעגפארא
 ־רעטנוא זדנוא ליװ סאװ ״עיזאושזרוב רעד ןופ לציפש א זיא םאד /,טײהשטנעמ

 .ףמאקנסאלק םעד ןיא ןסעגראפ ןלאז רימ ידכ ,עביל־ןשטנעמ ןקור

 ןופ טײקשלאפ ןוא עװטםטירקאפיה יד טרידאלפםקע גנאל ןיוש טאה אאמ
 ךיז טלעטש םע רעװ :רעטײװ ןוא /׳טײהשטנעמ יד ןבאה וצ ביל״ ערעל רעד
 א זיא ,טסנוק ןוא רוטארעטיל רעביא ײטראפ רעד ןופ טפאשרעה רעד ןגעקטנא
 .טאיראטעלארפ ןופ רוטאטקיד יד ןטכינראפ וצ טימרעד טנײמ רע לײװ ,רעטערראפ

 יד״ טריקיטירק ךיוא טרעװ םעטא ןײא ןיא םאװ ,לאפוצ ןײק טשיג זיא׳ם
 ,שינערעהוצנא עלופאק א יװ רעמ זיא סאד .״ןטםינומאק עשיװאלסאגױ יד ןופ עגיל

 ־אגױ ןשירעטערראפ טימ ןקעמש סעיראעט־ץנעטםיזקעאק ״עראטינאמוה״ יד זא
 .םזיאטיט ןופ גײנפא ןשיװאלס

 ׳רעקיטעראעט עשיטםינאיזיװער יד ףיוא עקאטא ןא טימ ןראװעג קיטראפ
 ־כעגאז םאאמ ןופ תויאר טימ ,לאמ א רעבא ןוא רעדױו רעקיטירק רעד ךיז טמענ
 רע זא ,טיױו יוזא ןײג וצ ךיז טניגראפ ״םזינאיזיװער״ רעד זא ,ןזײװאב ,רעצ
 ־ומאק ןופ ןטײז ענײש־טשינ יד ןקעדפױא ןוא ןריקיטירק וצ שזא ךיז טביולרעד
 טבוז סאװ ,םזינאיזיװער ןשיסרוקיפא םעד ןופ לײט א ךיוא סאד זיא .םזינ
 םעד ןבארגוצרעטנוא ,קיטירק רעלאיצאס ןוא רעשיטעטסע ןײז טימ ׳טשרמולכ

 .עיצולאװער רעד וצ יורטוצ

 רעשיזעניכ רעד טזאל ,טסנוק ןוא רוטארעטיל ןופ עגארפ א יוזא טשינ זיא׳ס
 םזילאירעפמיא־טלעװ רעד .קיטילאפ ןופ יװ ,קאז ןופ ץאק יד סיורא רעקיטירק
 ןשטנעמ עקידװעקערש ןוא ,דחפ א ןפראוװצנא רעפםאמטא־המחלמ א טפאש
 ןוא ףמאק ראפ ארומ ךעלקערש ןבאה ײז לײװ ,קינאפ א ןיא ןפראװעגנײרא ןרעװ
 ןײז ראפ םזילאירעפמיא־טלעװ רעד םיוא טצינ ארומ יד טא ןוא ;לגנארעג־ןםאלק
 רעשיזעניכ רעד זא ןעגנירד וצ זיא ןענאד ןופ .גנוקיטסעפאב ןוא ץגעטסיזקע
 ףראד םאװ ,ליפעג א יװ ,המחלמ ראפ קערש ןטכארטאב טשינ ראט טסינומאק
 .ךעלרעפעג טשינ זיא ,סע טםײה ״דמחלמ .ץנעטסיזקע עשיטםינומאק ןײז ןרינימאד

 .ןעמעלבארפ עשיטסינומאק ערעכליב אד ןענעז׳ס
 ןוא רעקיטירק־רוטארעטיל א קירוצ רעזעניכ רעד טרעװ לאמ א טימ ןוא
 ,רעזײװגעװ עשירעבײרש ןופ ןליפשײב עשיםאלק ןוא עםיורג יד פא טפראװ רע
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 ןײטשטאלג בקע

 ־נײלק עגעדישראפ יד ףיוא ףיורא ךיז טפראװ רע .קאזלאב ןוא יאטםלאט יװ
 עשירארעטיל עטלא יד ןופ ןטערטפא טשינ ןליװ םאװ ,ןטסילאיצאם עבעלרעגריב
 ,לײװ ,ןעיאטםלאט ןופ רעקיטירק רעטםפראש רעד יװ ,טריטיצ טרעװ ןינעל .ןזיר

 ןטײרב א ןופ םזילאטיפאק םעד טריקיטירק טשיג יאטסלאט טאה ,ןענינעל טיול
 .טקנופדנאטש ןשירעיופ ןוא ןשילאראמ א ןופ ראנ ,טקנופדנאטש ןשיראטעלארפ

 רוטארעטיל עזאושזרוב זא ןיקראג ןופ טאטיצ א טכארבעג סגעװנײא ןיוש טרעװ׳ם
 טנראװעג קראטש רעײז ןײז ףראד ןעמ ןוא ,טפיג ןוא קינאה ןופ שימעג א זיא
 ראפרעד זיא רעבײרש ןשיטסינומאק ןתמא ןא ןופ געװ רעד .טפיג םעד ןגעק
 םזיראטינאמוה ןופ ןגאזפא ךיז ,טפיג ןשיטםינאיזיװער םעד וןפ ןרעװ וצ רוטפ
 ־נורא טשינ ידכ ,קרעװ סאאמ ןרידוטש ןוא טכאנ ןוא גאט ןציז .עביל־ןשטנעמ ןוא

 .רשיה ךרד ןופ ןרעװ וצ טריפעגרעט

 ןשיזעניכ ןראפ אאמ־ןילאטס טאגפא רעד טלעטשעגראפ טרעװ יוזא יװ
 א טכעלטנפעראפ זיא ״רושטערטיל םעינײשט״ רעמונ־יאמ ןקיבלעז ןיא ז קלאפ

 טאה םאװ ,ןעיט־ױ־םיס ,רעבערגנליוק ,טעאפ ןופ רעדיל ךוב א רעביא קיטירק
 ףניפ וצ ןוא ראי טכא ןעװעג טלא םיוק זיא רע ןעװ ,ןליוק ןבארג וצ ןביוהעגנא
 רעד .רעבערגנליוק יד םורא ןליוק טראשעג ןוא טעבראעג ןיוש רע טאה ראי
 — ענײז םעצײלפ יד ףיוא טליפעג טײהרעגנױ טאה רע יװ םעד ןגעװ טגניז טעאפ

 ,ןקעטש םרעעזפיוא־טעברא ןופ גאװ יד
 .שטײב םטנאיצילאפ ןופ סיב םעד

 רעגניזאב רעלופטנאלאט א זיא טעאפ רעד זא ,ןזײװ רעדיל יד ןופ ןטאטיצ יד
 לאז עיצולאװער עשיזעניכ יד רעכלעװ ןופ ,טײקמערא רעכעלרעדיוש רעד ןופ
 ־רעד טאה תולד ןוא ןײפ ןעמעװ ,רע רעבא ,קלאפ עשיזעניכ םאד טײרפאב ןבאה
 וצ טשינ ךיוא טםעגראפ ,רענעכײצראפ ןשיטעאפ א ןופ הגרדמ רעד וצ ןביוה
 ןיא ןעגנוטכײלאב עײנ יד ןגעװ רעדיל ענײז ןיא טגניז רע .ןאאמ זניצ ןײק ןלאצ

 — רעבא ,םנבורגנליוק יד

 ,ןפמאל עטושפ ןײק טשינ ןענעז םאד
 .אאמ רעציזראפ ןופ ןגיוא יד ראנ

 ־אמםאפ רע •ךיז ןופ ךפונ א ןגײלוצוצ קיטײנ ראפ טניפעג רעקיטירק רעד
 זא ,טקיטעטשאב ןוא תורוש ״עשיטעאפ־ךיוה״ עקיזאד יד טימ שממ ךיז טעװעק
 רעטעברא יד טיג סאװ ,ןוז יד יװ״ זיא גנוט־עסט־אאמ לײװ ,עקאט סע זיא יוזאנ
 וליפא טבײרש רעבערגנליוק־טעאפ רעד .״גנוקיטומרעד ןוא טײקמעראװ ,טכיל
 ענעגײא ענײז טימ טאה רע״ ןעװ ,טנעמאמ ןקידײרפ םעד טעמדיװעג ׳דיל א
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 םעמעט עםיירג ףיוא

 טנרעלעגסיוא ךיז לאמ ןטשרע םוצ טאה לרעדורב גנױ ןײז יװ ,טרעהעג ןרעיוא
 .״ןעמאנ סאאמ — ראלק ןדערוצסיורא

 ןצנאג ןיא ןוא ועלגעמ יװ ײרטעג יוזא ןבעגעגרעביא ץלא סאד ךיא באה
 ידכ ,ןטאטיצ ךם א טכארבעג ךיא באה ,דאטעמ־בײרש ןכעלנײװעג ןײמ ךופיהל
 םאװ ,םזינילאטס ןוױטימירפ ןשיזעניכ םעד ןופ םעט ןלופ םעד ןריפשרעד לאז׳מ
 ןיוש ןבאה רימ ןעמעװ טימ ןײטשראפ וצ ידכ ןוא ,עניכ ןטױר ןיא טציא טשרעה
 ־נעמוק יד ןיא ,ןאט וצ רעמ ךם א ןבאה ךאנ ןלעװ רימ ןעמעװ טימ ןוא ןאט וצ
 ןזאל ןגוצםיוא ״עשירארעטיל״ עטכארבעג עקיזאד יד .ראי עכעלטע עקיד
 ןקידעבעל םעד ןוא ןװאשטשורכ ןשיװצ ףמאק םעד ןײטשראפ רעסעב זדנוא
 רעשיגאלאעדיא רענעטלאהאב ןײק טשינ ,ןעעז רימ יװ ׳זיא ףמאק רעד .ןילאטס
 רוטארעטיל ןופ לרעטצנעפ םענײלק םעד ךרוד ,עדנאגאפארפ ענעפא ראנ ,דום
 עשיטםינומאק ײװצ ןשיװצ לגנארעג א ןופ ךאילש ןרעטײרב םוצ ,טסנוק ןוא
 רעטרעדנוה רעביא טפאשרעה רעטנעקרענא רעד ראפ ןפמעק סאװ ןגעטארטס
 יד ןעק׳מ זא ,טלאה װאשטשורכ .טלעװ רעצנאג רעד רעביא ןטסינומאק ןענאילימ
 ןוא ,ץנעטסיזקעאק ןופ ךורפש ןטימ קאז ןיא ןראננײרא טלעװ עשיטסילאטיפאק
 זא ,ןעלטימ ערעפראש טרעדאפ רע ,קיגעטארטס רעד ןופ טשינ טלאה אאמ

 .רעטיצ א שזא טפאכ ןײלא װאשטשורכ

 1960 .טקא
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 ןעגנוצעזרעביא ןוא ןעגנובײרטרעביא

 ־ראפ טאה עיזעאפ רעשיערבעה רעד ןיא ןעגנומערטש ןגעװ לקיטרא ןא
 ־אשקארטםנאקיר/׳ לאנרושז ןופ רעמונ־רעבמעצעד ןיא ׳ןהאק .י םולש טכעלטנפע

 ףיוא ןעגנוצעזרעביא ענײז טימ רבחמ רעד טקידנעראפ לקיטרא םאד .״טסינ
 .רימא ןרהא ןוא װלש קחצי ׳שוטר תנױ — ןטעאפ עשיערבעה ײרד ןופ ׳שילגנע

 װלש .ראי קיצרעפ טלא לכה־ךס זיא רע .ײרד יד ןופ רעטםגנײ רעד זיא רימא
 ־נעצנאק םיא ףיוא ןוא ראי 55 טלא זיא שוטר .םיא ןופ רעטלע ראי ריפ טימ זיא
 רע טגנערב םיא ןופ ןוא גנולדנאהפא רעטײרב רעד ןופ רבחמ רעד ךיז טרירט
 ־עגראפ ןרעװ ןטעאפ ײװצ ערעדנא יד תעב ׳רעדיל עטצעזעגרעביא ײרד עצנאג

 .דיל ןײא טימ טלעטש

 ןעגנאלרעד לכ םדוק ךיא זומ ׳גנולדנאהפא םצע רעד וצ םוק ךיא רעדײא זיא
 טלאװ ךיא .ץנארעלאט ןײז ראפ רבחמ םעד ןטנעמילפמאק טימ טעקוב ןצנאג א
 זיא שוטר .שוטר ןתנוי טעאפ םוצ ץנארעלאט אזא ןלעופ טנעקעג טשינ ךיז ײב
 ןגעװטסעד ןופ ןוא עניארקוא ןיא ןראװעג ןריובעג זיא רע ׳ערבאצ ןײק טשינ
 רעמ זיא׳ס .עפורג־םינענכ רעד ןופ גאלאעדיא ןוא רעריפ רעד ןראװעג רע זיא
 םנטצעל זיא םאװ ׳עפורג עקיזאד יד סניוזא פאװ ׳ןשטײטראפ וצ קיטײנ טשינ
 טרעלקרעד ךיז ןבאה ״םינענכ״ יד .טרעדאפעג טאה ׳ןראװעג טכאװשעגפא קראטש
 זיא עטכישעג עשידײ עצנאג יד זא ׳ןטלאהעג ןוא ״םירבע״ — טבש םעײנ א ראפ
 ןאטעגפא זדנוא ןוא טריפראפ טושפ זדנוא טאה יז .ךרד ןשלאפ א ףיוא ןעגנאגעג
 ־אנאמ :ץלא ןײא טםילש םאװ ׳טראװ ןופ ןיז ןטםטײרב ןיא שידײ ׳שידײ — ףיוא
 טשינ ןיוש טדער ןעמ ן םיאיבנ יד ׳טלעװ רעד ןיא גנאג רעשידײ רעד ׳םזיעט
 רעלטיה סאװ ׳ןדײ יד ןופ ןוא רוד רעזדנוא ןופ ןדײ יד ןופ ׳תולג ןגנאל ןופ רעמ
 יד ןסײרוצרעביא טרעדאפעג ןבאה םינענכ רעדא םירבע יד .טכארבעגמוא טאה
 רעצנאג רעד רעביא ןדײ עטײרפשעצ־ןוא־טײזעצ יד טימ גנודניבראפ־השורי
 ןיא ןדײ עקיטציא יד .םיבורק עטיױו םיוא וליפא ׳רעדירב סיוא — טלעװ
 ־ראפ־החפשמ ןופ טײרפאב — ןדײ עטײרפאב ׳קלאפ ײנ א ןענעז לארשי תנידמ
 רעד רעביא רזופמ זיא ןוא ןעװעג זיא סאװ ׳קלאפ ןשידײ ןטלא ןטימ גנודניב
 ׳ןדײ יד טימ ליפעגטימ לקערב ןײק טאהעג טשינ וליפא ןבאה םינענכ יד .טלעװ
 ײז ײב ׳טרעקראפ .םנוױוא־זאג םרעלטיה ןיא ןראװעג טכארבעגמוא ןענעז סאװ

 ״טאפש ןפורעגסיורא גנוקיליטראפ עסיורג יד טאה
 טימ ןעלדנאהאב טנעקעג טשינ טעאפ אזא טלאװ ךיא זא ׳ןײז הדומ ךיא זומ

374 
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 תױה ,בגא) םיורא טזײװ ןהאק .י םולש יװ ,טײקמאזקרעמפױא רעכעלרעטאס רעד
 ,טשינ ךיא םײװ ,שילגנע ןיא זיא עיזעאפ רעשיערבעה רעד ןגעװ לקיטרא םאד

 ןראטנעמעלע ןופ ליפעג טושפ א .(ןעמאנ סרבחמ םעד קיטכיר םיוא־גײל ךיא יצ
 גאלאעדיא ןא טימ םיקםע םוש ןײק ןבאה וצ טשינ טריטקיד רימ טלאװ ץלאטש
 ןפיוא קעװא טזאל ןוא קלאפ־םירבע ײנ א טעװעטאר סאװ ,גנוגעװאב אזא ןופ
 רעד ןופ ןוא רעטציא ןופ ,ןטײצ עלא ןופ קלאפ עשידײ עצנאג סאד רעײפ
 רעדא ירבע ןימ אזא ןענעכערראפ וצ ןענאטשעגנא טשיג רימ טלאוו׳ם .טפנוקוצ
 יד ןופ ״ךורע ןחלוש״ רעד ןעװ טרפב ,גנופאש רעשידײ ןופ ןובשח ןיא ינענכ
 ־רעביא ןבאה ײז זא ,ןזײװ ראלק ךיוא ןזומ ערעײז ןעגנופאש יד זא ,טגאז םינענכ
 שיטםיעטאנאמ א ןופ לאראמ רעטמאצעג רעזדנוא טימ וליפא ,ןדײ טימ ןסירעג

 .קלאפ

 טלאה״ םאװ ,רעבײרש םעד ןופ טײקטײרב יד טרעדנװואב ךיא באה ראפרעד
 ןוא ,ךעלרעלעט ףיוא םיא טגײלעצ ןוא שוטר ןתנױ טעאפ־ינענכ םעד ףיוא ״תבש
 טאה שוטר תעב ,ןגאז וצ יוזא ,קינײװעניא ןשידײ א ןופ עי,עאפ ןײז טריזילאנא
 ןגיוצעגוצ טאה ךימ ,ןלאפראפ רעבא .ןקור ןזײב ןטימ זדנוא וצ טרעקעגמוא ךיז
 רעד ןוא עיזעאפ רעשיערבעה רעד ןיא ןעגנומערטש — לקיטרא ןופ ןעמאנ רע ז
 ףיוא ,דימת יװ ,טריסערעטניא ךימ טאה׳ס ,רעדיל עטצעזעגרעביא יד ןופ באגוצ
 ןעמעלא ךאנ לײװ ,גנוגײצרעביא עגעגײא ריא טימ־טגנערב גנוצעזרעביא ןא לפיװ
 ןקיכארפשדמערפ םעד ןגײצרעביא ליװ גנוצעזרעביא יד .רקיע רעד םאד ךאד זיא
 טגארט לאניגירא רעד ןוא םניװעג א זיא דיל עטצעזעגרעביא םאד זא ,רענעײל

 •רענעײל ןקיכארפשדמערפ א ןריםערעטניאראפ וצ גנוקיטכעראב יד ךיז ןיא

 א טאטלוזער רעד זיא ײסע םנהאק .י םולש ןופ לאפ םענעבעגעג םעד ןיא
 עשיטעאפ ףניפ ענײז ןוא לקיטרא ןשיטילאנא ןײז ןשיװצ רעדיװ־רעדיק רעפראש
 ןרעה טזאלעג זדנוא טלאװ רע ןעװ רעכײלג ךס א ןעװעג ןיוש טלאװ׳ס .ןליפשײב
 ־םוליא עטכארבעג יד ןא עיזעאפ רעשיערבעה רעײנ רעד ןגעװ ןעגנונײמ ענײז

 .ןעלקיטרא יד ןא ןליפשײב־רעדיל יד רעדא ,םעיצארט

 .״םאקירעמא״ — לאנרושז רעטציטשעג־גנוריגער א טנײשרעד ןאטגנישאװ ןיא

 ןוא ,שיזעגוטראפ יוא שינאפש ,שילגנע ןיא ,ךעלשדוח טנײשרעד לאנרושז רעד
 ־אקירעמא־ןײטאל יד טימ ןעגנויצאב־רוטלוק ערעזדנוא טעמדיװעג ןצבאג ןיא זיא
 ,עמארד ,עיזעאפ ןגעװ ןעלקיטרא לאנרושז םעד ןיא ןעניפעג רימ .רעקלעפ עשינ

 ־ןײטאל יד ןגעװ סעיצאמראפניא ערעדנא ןוא ירטםודניא ,עימאנאקע ,טסנוק
 גנולדנאהפא ןא ןאראפ זיא רעמוג־רעבמעװאנ םעד ןיא .ןקילבופער עשינאקירעמא
 .״אטםיאדאנ״ — טסײה סאװ ,עיבמולאק ןיא גנוגעװאב רעשיטעאפ רעײנ רעד ןגעװ

 זא ,ןא ךיז םיוטש ךיא רעבא ׳טראװ םעד ןופ שטײט ןלופ םעד טשינ סײװ ךיא
 ךיא ןיב .טשינראג שטײט רעד זיא שינאפש ףיוא אדאנ ,טשינראג — טנײמ סע
 םוצ ךעלנע םעפע ,םזיליהינ רעשיטעאפ ןימ א ןיא גנוגעװאב יד זא ,רעשמ ךיז
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 ־דנעטשראפמוא ןופ ןא טבײה סאװ ,לפערפעג ןשירעדניק םוצ ,םזיאדאד ןקילאמא
 •ןעגנאלק עכעל

 ןופ ןבירשעג זיא גנוגעװאב רעשיטםיאדאנ רעײנ רעד ןגעװ גנולדנאהפא יד
 — רעײטשראפ רעשיטעאפ רעטסקיטכיװ ריא ,גנוגעװאב רעד ןופ רעריפנא םעד

 .אגנארא אלאםנאג
 .טשינראג־טשינראג ןיוש זיא םאװ ,לקיטרא םעד ןיא ךיז טוט םע סאװ ,יױו ,יױו
 ןופ גנונעדרא ענעכארבעצ יד — לקיטרא םעד ןיא ןײרא טשטעװק טעאפ רעד
 ־ולאװער ,עיצולאװע ׳תומחלמ־טלעװ ,עטכישעג ןופ עיצאדיװקיל יד ,סרעװינוא
 עיפאזאליפ עקידלאװג א זיא׳ס .״טײקנײש עזגורב״ םאאכ ,םיזירק־המשנ ,עיצ
 טשינראג רעביא טריפמוירט טאה סאװ ,טלעװ רעד ןופ רעפעשאב םעד ןגעװ
 לאז רע זא ,טעאפ םעד טלײװרעדסיוא רע טאה ראפרעד ,לאפכרוד א ןעװעג ןוא
 םטעאפ םעד ןוא טשינראג ןוא ץנעטסיזקע ןשיװצ גנודניבראפ א ןעגנערב םע

 .דנוב ןקיזאד םעד ןיא ןריפמוירט וצ זיא עיםימ
 ןלעטשראפ ךיז טמענ ןעמ ןוא קעװא ךיז ןעמ טצעז עיפאזאליפ אזא ךאנ
 ןוא טכארבעג אמתםמ טאה גנוגעװאב יד עיזעאפ עקידמירה־רקוע א ראפ םאװ
 רעשינאיבמולאק רעד ןופ ןרעטםומ טימ ןענעקאב וצ ךיז קירעגײנ טרעװ ןעמ

 .עיזעאפ רעד ןיא גנוטכיר
 ןײז טימ טנגונגאב ךיז גנוגעװאב רעד ןופ רעריפ ןוא טעאפ רעד טלאװ
 ־אליפ אזא ךאנ לײװ ,טײקירעגײנ עכעלניױועגרעסיוא ןא ןבילבעג טלאװ ,לקיטרא
 םעד טניורק ןוא םרעוױנוא ןצנאג םעד ןײרא טמענ סאװ גנודנירגאב רעשיפאז
 םניוזא םעפע ןײז רעדיל יד ךאד ןזומ ,רעפעשאב ןטריטארקנאב םעד ךאנ טעאפ

 .סעכלעזא ןוא
 וצ טײקיטכיזראפמוא יד ןעגנאגאב אגנארא אלאסנאג טעאפ רעד רעבא זיא
 .דיל א םנײז עקאט ׳גנוגעװאב רעשיטסיאדאנ רעד ןופ דיל־רעטםומ א ןעגנערב
 יד טימ קיטראפ טרעװ ןעמ זא ןוא ״דיל קירעיורט רעײז א״ — טםײה דיל םאד
 טריפשרעד ןעמ לײװ ,ןצראה ןפיוא קירעיורט תמא טרעװ ,ךעלהרוש עגײלק 22
 ןיא לענש א ןגירקעג גנודנירגאב רעשיפאזאליפ רעד ךאנ טאה ןעמ זא ,םעצולפ
 .ריפנײרא םוצ ,תבש־טוג וצ שטאפ א יװ זיא םאװ ,ץענעג א רעדא ,זאנ רעד
 ־עג עילאק טאה םלוע־לש־ונובר רעד םאװ ,ןײז ןקתמ םע ףראד דיל אזא ביוא

 ךיז לעװ׳כ .ןטשינראג עלא ףיוא ןריולראפ עלא רימ ןענעז ,רעטיב זיא ,טכאמ
 זיא םאװ ,גנוצעזרעביא רעשילגגע רעד ןופ — דיל סאד ןצעזוצרעביא ןעימאב

 .לאניגירא ןשינאפש םוצ ײרטעג

 ןבראטש לעװ ךיא ביוא
 ןוז רעד וצ ךיד ךיא טעבראפ

 המשנ ןײמ
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 ןעגבערב וצ טשינ םעגראפ ןוא
 .ףוג ןײד

 דעלקילג ןײז ןלעװ םירוםי ערעזדנוא
 ןײז רימ ןלעװ ןעמאזוצ ןוא

 טכיל ןופ שײלפ
 שינעכעדעג ןיא

 .טאג ןופ
 טאג ןײק אטשינ זיא׳ם ביוא ןוא

 .םיוא טשינ טכאמ
 ןוז יד ןעקנעדעג ןלעװ רימ

 גאט ןדעי ןופ
 טאהעג טלאה יוזא ןבאה רימ םאװ

 אטאגאב ןיא טראד
 עיבמאלאק

 עקירעמא־דיז
 .טלעװ עײנ
 וטםקנעדעג

 ן הנבל רעד ףיוא ןעװעג םע זיא רשפא רעדא
 !סעגראפ ךיא

 רעד .םרבחמ םעד זיא ,תורוש יד ןופ לעטשסיוא רעד ןוא עיצאטקנופ יד
 םעד ,טשינראג םענעי ןופ טשינ רעבא ,טשינראג — רשפא זיא דיל ןופ תיצמה

 .ןטלעװ ןטכירראפ טעאפ א ןעק םיא טימ סאװ ,ןיאמ שי
 טכער א ןיב׳כ .ןצעזרעביא גנירג ךיז ט אל םאװ ,דיל א ןבילקעגסיוא באה׳כ
 ־רעדיל ןעגנערב ליװ ןעמ ןעװ זא ,ןזײװ וצ ידכ רעבא ,טײז א ןיא קעװא לםיב
 ערעװש ןײק ןגײל טשינ ײז ףיוא ןעמ דאט ׳ךארפש רעדמערפ א ןופ ןרעטםומ
 זיא׳ס .ןטלאהסױא טשינ סע ןלעװ רעדיל יד זא ,רעכיז טשינ זיא ןעמ ביוא ,אשמ
 ,װלש ןופ רעדיל ײרד יד טכארבעג טלאװ ןהאק .י םולש ןעװ זא ,ךעלגעמ רעײז
 ןוא רעדיל עכאװש עכעלנײװעג יװ ןעמונעגנא ײז רימ ןטלאװ ,רימא ןוא שוטר
 טאה רע סאװ ,רעצעזרעביא םעד ראבקנאד ןעװעג ןגעװטסעד ןופ ןטלאװ רימ
 ־יװעג א טימ רעדא ,ןשזאמיא עלעניגירא עכעלטע טימ טכאמעג טנאקאב זדנוא
 ןגירק ׳רעדיל יד וצ ןעמוק רימ רעדייא רעבא .עיצאזיליטם רעשילביב רעיינ רעכ
 ןקראטש א טימ ׳טגאזעג יװ ,רקיע רעד ןוא ןטעאפ ײרד יד ןגעװ ײםע ןא רימ
 לײװ ׳טשיוטנא ןײטש רימ ןבײלב ׳שוטר ןתנױ — ינענכ םעד ףיוא ראפשנא
 פאט א ןביג רימ רעדײא ,ןראװעג ןגירשעגרעבירא ליפ וצ זיא טקודארפ רעד

 .הרוחס יד
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 ןיא לגנאמ״ םגרעבנירג יבצ ירוא טימ ןדירפוצ טשינ זיא ןהאק .י םולש
 טרילארטנאק שירעלטםניק םיא טױל זיא שוטר תעב /׳לארטנאק ןוא עיצראפארפ
 טרעװ רע .ןטאילע וצ ןכילגראפ טרעװ שוטר ,יבצ ירוא יװ ,וױטימירפ טשינ ןוא
 עשילביברוא ןא זיא קיטארע ןײז .רעריטנעמירעפסקע רעקיטומ א יװ טביולעג
 רעצנאג רעד זיא רימ ראפ .טאג רעשיכ״נת רעד יװ טדער לעב — טאג ןײז ןוא
 טלײצרעד ,שוטר •ענדונ ץנאג ןוא ךעלדנעטשראפמוא שפיה רעטנאלפנעמאזוצ
 טיג רע ןוא׳, םזיטעקסא ןשידײ םעד ןגעק טרילעבער ׳ײםע ןופ רבחמ רעד זדנוא

 .״הװאת־טולב ןוא שײלפ ןופ טגנאזעג םאד זדנוא

 — דיל א םעשוטר ףיוא ןהאק .י םולש זדנוא טזײװ עיצארטםוליא ןא יװ

 ,ללכה .גנאלש רעשילאבמיס־ךעלנעמ א ןוא לפע ןא ,״יז״ א ןוא ״רע״ ןא ןגעװ

 ןםיורג םעד ןגעװ רעטײװ ןוא רעטײװ טניפש טםיײסע רעד .קידעבעל זיא׳ס
 םאװ ,דיל א ןענעײל ןפאכ וצ ריגײנ רעזדנוא טקעװ רע ןוא רעלטםניק ןשינענכ

 .ףיוא טיוב רעקיטירק רעד סאװ ,עינאװאטשור עםיורג יד ןקיטכעראב לאז

 ערענעלק א ,ריפנײרא רעטעיארטםעגנא רעקינײװ לסיב א ,טגאזעג יװ ,זיא
 ־עגרעביא עכעלטע יד ראפ קנאד ןגראק א ןבעגעג ןטלאװ רימ ןוא ערוטרעוװא
 ןבעגעגרעביא שיכאלעמלאב רעײז ןוא טוג רעײז בגא ןענעז םאװ ,רעדיל עטצעז
 רעשיאכרא״ ןײז ,ןליפשטראװ םשוטר ןגעק טקידניזעג רע טאה רשפא .שילגנע ןיא
 עשיפאזאליפ יד רעבא .לחומ םיא רימ ןענעז — םיזמר עגײז רעדא ,״עיצקיד
 ןופ קעװא זיא םאװ ,טעאפ א ןופ קיטארע רעשינענכ רעד ןגעװ גנולדגאהפא
 ןעװעג קיחרמ ךיז טאה טעאפ רעד .טשינ הבוט ןײק טעאפ םעד טוט ,לארשי ללכ
 ןופ לארשיץרא ןײק ןעמוקעג ןיוש זיא רע שטאכ הײ־רעדורב א יװ הנוא ןופ
 םיא זיא שילגנע ףיוא רענײז רעשטײטראפ רעד .ץערוחב־הװצמ־רב א עניארקוא
 ןשילגנע ןא ןיא רעדיל ענײז ןכוזראפ וצ ןגירק רימ ןעװ ןוא לכשה ןמ קיחרמ
 םטעאפ רענאיבמאלאק םעד ןופ יװ מפעלפעג רעקינײװ טשינ רימ ןרעװ ,שובל
 א יװ עיםימ עשיטעאפ ןײז זא ,טײרגעגוצ טוג זדנוא טאה רע יװ םעד ךאנ היל

 .תורוש ענײז טימ ןײז וצ םלוע שיערמ זיא ״טםישינראג״

 זיא םאװ ׳שוטר יװ טעאפ א וצ לײטרואראפ ןרעװש א באה׳כ זא ׳ןײז ןעק׳ם
 באה׳כ רעבא ׳עמשמ יתרת — טםימ רעזדנוא — ןםקאװעג טםימ רעזדנוא ףיוא
 ,שילגנע ןיא ןעגנילק ײז יװ ,תורוש ענײז ןיא ןרעהנײא ךעלרע טלאװעג ךיז טראפ

 .גנולדנאהפא׳ ערעגנעל יד טנעײלעגרעביא ריגײנ םיורג טימ באה׳כ יװ םעד ךאנ

 א ףיוא קיטכיזראפ ןײז ףראד ןעמ :ןראװעג ראלק רימ ראפ ןענעז ןכאז ײװצ
 טימרעד טוט ןעמ .ןעגנוצעזרעביא ראפ לאירעטאמ ןופ בײלקפא ןטימ ןושל דמערפ
 טלעצעג םענעגײא ןײז ןיא .הבוט עשירעב א טפא רעײז טעאפ ןלעניגירא םעד
 גנונעקרענא רעשימײה ליפ יוזא טימ טלגנירעגמורא ןוא קיור טעאפ רעד טגיל
 רע טרעװ טלעצעג ןייז ןופ םיורא םיא טריפ ןעמ זא רעבא ׳טרעשאב זיא םיא יװ
 ןײק ןעיוב טשינ ןעמ ראט רקיע רעד רעבא ,רעקינײװ ןוא רעפאנק טפא רעײז
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 יד רעטנוא ןרעװ וצ טקיטשרעד לולע ןענעז סאװ ,רעבײרש ףיוא םםמערו םותיפ
 ןיא ןײרא ליפ וצ טנעײל רעקיטירק א זא .סעדײבעג עשיטירק עטלעטשעגפיוא
 ןעמ זא ,רעכיז ןפיוא םיא טמענ ןעמ זא ,רענעײל רעד לאמ א טריפש ,רעבײרש א
 םע ןעװ ,טיהעגפא ןײז רעבא ןעמ ףראד ץלא ןופ רעמ .ןדערנײא םעפע םיא ליװ
 ,סיורא םנטסײמ ןעמוק סאװ ,רעדיל עכלעזא ןופ ןעגנוצעזרעביא ןיא ךיז טלדנאה

 •טעאפ ןקירעפעלש א ןופ ץענעג רעטײװ א יװ

 טאה ײסע רעד ןופ ןעמאנ רעטײרב רעד זא ׳ןבעגוצ ןעמ ףראד םלוכ לעו
 ־בעה ערעקיטכיװ ןופ טעברא רעד ןיא קילבנײרא ןא ןסילשנײא טגעמעג ךיוא

 .טײצ רעזדנוא ןופ ןטעאפ עשיער

3.1.64 
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 ןירעטכיד א ןופ עיפארגאיב רעד וצ

 ־נוא ןופ לאירעטאמ רעשיפארגאיב רעד זיא רוטארעטיל רעשידײ רעד ןיא
 ־ראפ יד ןיא סעיפארגאיב יד ןגעװ .רענעקורט א ןוא רעמורפ א רעבײרש ערעזד
 עטםקיטײנ עמאם יד זיולב רימ ןגירק טראד ,טדערעגפא זיא ןענאקיסקעל עגעדיש
 ׳קרעװ ענעבעגעגםיורא ,ןבראטשעג ןוא ןריובעג ןופ םעטאד ,עיצאמראפניא
 ןוא ןבעל סרעבײרש ןופ ןפאטע יד ןיא ןטנעמאמ עכעלטע ןוא גנוקיטפעשאב
 ־עטאמ רעד זיא סעיפארגאיב ענעבירשעג־קיטײז ןיא וליפא רעבא .גנולקיװטנא
 ןופ םעיפארגאיב יד ןכאמ םאװ ,״ןעײלק״ ןלעיצעפם ןופ רעטקינײרעג א לאיר
 יד ןענעז רעםעב לםיב א .טנאםערעטניא ןוא שיטאזקע רעבײרש עשידײ־טשינ
 ־טםבלעז ןעמורפ א ןיא ןבירשעג ןענעז ײז ךיוא רעבא ,םעיפארגאיבאטיוא עכעלטע
 ןבאה רעקיםאלק ערעזדנוא ןופ וליפא זא ,זיא טאטלוזער רעד .ןאט ןטרירוזנעצ
 ,טײקידעבעל רענעי ןא ,סעיפארגאיב ״ענעריפאפ״ טליװ ריא ביוא ,עליטש רימ
 .טנאקיפ ןוא טנאםערעטניא רעבײרש עשידײ־טשינ ןופ םעיפארגאיב יד טכאמ םאװ
 ,ןצנאג ןיא רעבײרש ןשידײ א ןופ עיפארגאיב ןײא זיולב ,ךיז טכאד ׳ןאראפ
 ־עבעל ןוא שילרעטםיוא זיא םאװ ,רוטארעטיל רעשידײ רעד ןופ ןטראג ןםיורג
 ןיוש .רתנםפ בקעי ,רעבײרש ןשידײ ןשינעמור םעד ןופ — טנאםערעטגיא־קיד
 זיא דע ,גנוקיטפעשאב ןײז טימ טריזינאמראה רענייז ןעמאנ רעשילאקיזומ רעד
 ,םענײז ןעמאנ ןשיערבעה םעד .תוחמש עכײר ןוא תונותח ףיוא רעלבמיצ א ןעװעג
 רעבא ,החפשמ ןײז ןעקנאדראפ וצ רע טאה ,אנאיפ א זיא רענײז שטײט רעד םאװ
 ־איבאטיוא ץיז טיול ,טכאמעגטימ ןײלא רע טאה ןבעל ןײז ןופ גנוראפרעד יד
 ־ײגיצ יד ןשיװצ ,טנאקיזומ א יװ טבעלעג ראי קיםײרד עצנאג רע טאה ,עיפארג
 קידעבעל רעײז זדנוא טלײצרעד ןײלא רע יװ ,ײז טימ טפעלשעגמורא ךיז ,םרענ
 ,קלאפ גיטכערטרעדינ ןײא ןעשיװצ ראי גיסײרד עגינײא טבעלעג באה ךיא״ —
 יד ײב ןעפאלקש עקיבייא טלאמעד ןעראװ יד ,ןטגאקיזומ רענײגיצ ןשיװצ
 ךיא ,טלאמעד ,ןעריפ וצ ײז טימ הכאלמ ןײמ ןעװעג ןעגנװוצעג ןיב ךיא .ןעראיאב

 •״ןערענרע געװ ןעכעלטנעדרא ץיא ףיוא רעדניק ןוא בײװ ןײמ ןענעק לאז
 א ןופ עיפארגאיב רעלופרילאק רעקיצנײא רעד טא רשפא ץוחא רעבא
 םעיפארגאיב עשירארעטיל ערעדגא ערעזדנוא ןענעז ,טנאקיזומ־רענײגיצ ןשידײ
 ־ליש וצ ךיז טיה ןעמ ,טנורגרעטניה ןלאיצאס ןטשראפעגםיוא ןיא םערא וליפא
 ןוא ןצרפ ןגעװ אי אקװד ןםײװ רימ .רעבײרש א ןופ ןעזםיוא ןשיזיפ םעד ןרעד
 עקיזאד יד ךיוא רעבא ,םקװו ןצלאטש ןכיוה םעלעדנעמ ןגעװ ,ענירעלעפ ןײז
 ,טעאפ א וצ דיל א ןבירשעג לאמ א באה ךיא .״טרישוטער״ עלא ןענעז ןטלאטשעג
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 ןופ רענײא — שיזיפ — ןעװעג זיא רע .טלעװ רעד ןופ קעװא גנױ זיא סאװ
 קידארומ א ןוא םיפ ןוא טנעה עסיורג טימ ,>יר א ,ןטעאפ עטסקראטש ערעזדגוא
 ןעלסקא עטײרב ענײד״ ־ ןעגנוזאב יוזא םיא דיל ןײמ ןיא באה ךיא .םינפ םיורג
 קראטש א ןופ הרוצ עקיטכעמ יד ,טנעה עקיטכעמ ,ערעװש ענײד ,זיר א ןופ

 .״דרעפ
 ־םיוא ריא באה׳כ יאמלה ,תונעט רימ וצ טאהעג טאה עטבילעג סטעאפ םעד
 באה׳כ זא ׳ןזיװעגגא טשינ ריא באה׳כ לפיװ .דרעפ א ראפ טכאמעג ןטלײװרעד
 הרוצ עקיטכעמ יד — ראנ ,ןעזסיוא ןשידרעפ א טאהעג טאה רע זא ,טגאזעג טשינ
 אקװד באה ךיא זא ,ןגײצרעביא טלאװעג טשינ ריא באה׳כ לפיװ ןוא ,דרעפ א ןופ
 ־עג טשינ ץלא םע טאה ,יאנגל ןעװעג טשינ זיא ךײלגראפ ןײמ זא ןוא דרעפ ביל
 טכאמעג ןטבילעג ריא ןופ באה׳כ זא ,תונעט עריא ײב ןבילבעג זיא יז .ןפלאה

 .דרעפ א
 א ןבעלוצפיוא טמוק ם ןעװ ,זדנוא ײב זיא ןעמ ךעלדניפמע יװ םע טזײװ

 .ךוב ןוא ריפאפ ןופ ןבײהםיורא םיא ןוא רעבײרש
 גנױ א ןופ טלאטשעג עשיטעאפ םאד טנײשעגפיוא זדנוא ײב טאה 1910 ןיא
 .ןעזסיוא ןיא טנאקיפ ,ןײש ןעװעג זיא יז .עיצילאג ןופ ןעמוקעג זיא םאװ ,לדײמ
 ־ײרש עטסײמ יד יװ ׳טאה יז .לעניגירא ןוא טנאגעלע ןעװעג ןענעז רעדיל עריא
 ףראש ןוא טקעריד א ןגאז וצ טאהעג ארומ טשיג ׳עיצילאג ןופ ערעזדנוא רעב
 ־ילפיצסיד ןוא טרעטםײמעג ןעװעג דיל ריא זיא ײברעד ,רעדיל עריא ןיא טראװ
 .ןדנוװשראפ יז זיא טכירעגמוא יוזא ,ןעמוקעג זיא י>׳ םעצולפ יװ רעבא .טרינ
 א ןעװעג ןיוש יז זיא ,רעבײרש עשידײ ןשיװצ ןעמוקעג 1919 ןיא ןיב ךיא ןעװ
 יד וצ קעװא ןוא טזגורבעגנא ךיז טאה יז זא ,טלײצרעד טאה ןעמ .עדנעגעל
 עכעלטע טימ טשרע .גלאפרעד ןא רעבא ,ןירעבײרש עשילגנע ןא ןראװעג ,םיײג
 עיראטאנאס א ןיא ןבראטשעג זיא יז זא ,ןראװעג ריוװעג רימ ןעגעז קירוצ ראי

 •עקנארק־קיטםײג ראפ
 ערעגאמ א זיולב ןבעגעג ,רעגײטש רעד יװ ,טרעװ עיגאלאטנא םניםאב ןיא
 זיא עקירעמא ןײק ןעמוקעג ןוא 1890 ןיא ןראװעג ןריובעג זיא יז .עיצאמראפניא
 ־רעד עקאט ןעמאנ ריא ןענאמרעד ןופ פא ךיז טלאה׳כ .לדײמ קיראינצעביז א יז
 ־איב ריא ןיא ןטנעמאמ עטנאםערעטניא ןראװעג טנאקאב ןענעז רימ לײװ ,ראפ
 וצ טניװועגוצ טשינ ןעמ זיא זדנוא ײב זא ,סײװ׳כ ןוא ,םאטשפא ןוא עיפארג
 ־עטיל רעשידײ רעד ןופ רעבאהביל .ןעגנובײרשאב עקיצראהנפא עכלעזא
 לפיװ טשינ סײװ ךיא .ךיז טדער׳ם ןעמעװ ןגעװ ןםיװ יװ ײס ןלעװ רוטאר
 ןלעװ ײז טײקכעלדניפפמע ןא ראפ םאװ טימ ןוא טזאלעגרעביא טאה יז םיבורק
 םאװ ,ןירעטכיד רעשידײ רענײפ רעד ןופ גנובײרשאב־םנבעל רעד וצ ןעיצאב ךיז
 אד לעװ ךיא םאװ ,ןטײהלצנײא עשיפארגאיב יד .ןראװעג ןשאלראפ ירפ וצ זיא
 ,געװ ןשיגאזגיז ,ןטזגורבעגנא ריא ןרעלקפיוא זײװלײט ןפלעה ,ןעגנערב רעטײװ

381 



 ןיימשטאלג. בקעי

 ,ןײשפיוא ןקיטכיל א ןופ ׳רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ טריפעגקעװא יז טאה סאװ
 .טײקנארק רעקיטםײג ןופ שינרעטצניפ רעד וצ

 יוזא לײװ ׳קאבאט אנא — ןעמאנ ןטכארטעגםיוא םעד טימ ןפור יז לעװ׳כ
 ןוא לטעטש ןקיבלעז ןופ טמוק סאװ ׳ןירעראפ עקילאמא ןא סריא יז טפור
 רעשיפארגאיב רעטנאסערעטניא רעקידדעטײװ רעד ראפ קנאד א םוק ךיא ןעמעװ

 .עיצאמראפניא
 יד ןיא .עקירעמא ןײק גנױ ןעמוקעג ךיוא זיא לדײמסדנאל םנירעטכיד רעד
 ־ײצרעד טקורדעג יז טאה טרעדנוהראי רעזדנוא ןופ ןראי רעקיצנאװצ עטשרע
 לדנײש — ןעמאנ ןתמא ריא רעטנוא ,״עמיטש רעטעברא רעײרפ״ רעד ןיא ןעגנול
 ןוא ערעיראק רעשירארעטיל ריא וצ ןגיוצאב שיטירק ןײלא ךיז טאה יז .קירדעב
 עשימעדאקא עכיוה ןגירקעג ,טרידוטש טאה יז .דלעפ ןשידײ ןופ קעװא זיא
 ־מולאק ןופ גאלראפ־רעכיב ןיא טעבראעג טײצ ערעגנעל א טאה יז ןוא ,גנודליב
 עבאב א ,רעדניק ענעםקאװרעד ןופ עמאמ א יז זיא רעטציא .טעטיםרעוױנוא־איב
 ךאנ טדער יז ןוא ןירענעײל עשידײ עטוג א ןבילבראפ זיא יז .ךעלקינײא ןופ
 ײלרעלא ןגעװ ריא טימ ןםעומש וצ םענעגנא זיא׳ס .שידײ ןקידהיחמ א טציא
 זיא ןעמאנ ריא .ןבעל ןשינאקירעמא ןײמעגלא ןיא ןוא ןשידײ ןיא ,ןעמעלבארפ
 ןירעטכיד יד זא ,ןראװעג ריוװעג ןיב׳כ ןעװ .גאצרעה .ב ינעשזד .סרמ רעטציא
 ,לדײמ גגױ א יװ ,יז טאה יז זא ןוא לדײמםדנאל ערעטלע ןא םריא ןעװעג זיא
 ןטלאהעגנא ריא טימ דנאל םעײנ םעד ןיא וליפא ןוא טרעדנװואב ןוא טרעראפ
 ןטעבעג גאצרעה יורפ רעד ײב ךיא באה ,ןעגנודניבראפ עכעלטפאשדנײרפ
 טאה יז .ןירעטכיד רעשיגארט ןוא רעלעניגירא רעד ןגעװ עיצאמראפניא ןא
 ןעװעג דימת ןירעטכיד יד זיא ריא ײב זא ,טרעלקרעד רימ ןוא ןאטעג לכײמש א
 ןטקאפ עכעלטע ןפראװעגנא ראפרעד טאה יז זא ןוא םעלבארפ א ןבילבראפ ןוא
 עטנאקאבמוא יד זיולב ראנ ,םעיציבמא עשיטםירטעלעב םוש ןא ,ריפאפ ןפײא
 ־ער סאד ןזײל ןפלעה ףראד םאװ ,םאטשפא םנירעטכיד רעד ןופ ןטײהלצנײא
 ריא ךרוד — ןראװעג טמיטשאב רעכיז זיא לרוג ריא סאװ ״דמשנ א ןופ שינעמ
 טלאװ יז יװ ,ןירעבײהנא רעגנױ א ןופ ליפעג קידװעמעש א טימ .גנובעגמוא
 רימ טאה ,״עמיטש רעטעברא עײרפ״ רעד ןופ קירדעב לדנײש יד ןראװעג קירוצ
 עשיפארגאיב עקידרעטײװ יד ןוא טפירקסונאמ ריא ןבעגעג גאצרעה ינעשזד .סרמ
 ךיא פעש .קאבאט אנא — ןעמאנ ןוױטקיפ םעד טימ ןירעטכיד רעד ןגעװ ןטקאפ

 .טפירקםונאמ ןשילגנע ןקיזאד םעד ןופ ךעלטײז עכעלטע יד ןופ
 עצראװש פאק םענײש ,גנאג ןצלאטש ריא טימ ,טדײלקעג טנאגעלע דימת
 ־עג טרעדנװואב קאבאט אנא זיא ,ןגיוא עניורב עקיריגײנ עקידנצילב ןוא ראה
 ריא זיולב טשינ רעבא ,גנאג־ריצאפש ןשיטאטש םעד ףיוא ןעמעלא ןופ ןראװ
 עטםעב יד ןעװעג זיא יז ,גנורעדנװואב ןפורעגםיורא טאה ןעזםיוא רעכעלרעםיוא
 ,ןעטעג ןוא ןרעליש טרימאלקעד ,לדיפ טליפשעג טאה יז .עלוש רעד ןיא ןירעליש
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 םעמעט עטײרג ףיוא

 ,טלאטשעג שיטנאמאר א יװ ,ךעלדײמ ערעגנײ יד ףיוא קורדנײא ןא טכאמעג טאה יז

 .םיורא ךוב א ןופ שממ
 עריא רעטומ יד ״דמותי עקידכעלײק א ןראװעג טײהרעגנױ זיא קאבאט אנא
 ןיא ןבראטשעג זיא רעטאפ ריא ,ראי ײװצ ןעװעג טלא זיא יז ןעװ ןבראטשעג זיא
 טאה יוזא .טרעטנאלפראפ ןעװעג םיא ןיא זיא רע םאװ ,דראמ א ראפ ,עמרוט
 ןענעז׳ס ,רעלענאיצאסנעס א ןעװעג זיא דראמ רעד .טאטש ןיא טלײצרעד ןעמ
 ןבראטשעג זיא רעטאפ ריא ןעװ .רעדרעמ ענעגנודעג טשימראפ ןעװעג םיא ןיא

 •ראי ןעצ ןעװעג טלא קאבאט אנא זיא ,עמרוט ןיא

 טאטש ןיא .ןטאט ריא ןדעראב ןוא ןקידלושאב וצ ןעװעג רעװש טשינ זיא׳ס
 אזא טאה םאװ ,רעטכאט רעד וצ יױו .לרוג סקאבאט אנא ףיזא טצפיזעג ןעמ טאה
 ןוא רענײש רעד טימ ליפעגטימ רעײז טקירדעגםיוא רעבײװ ןבאה — ןטאט
 ןטײקיעפ עםיורג טימ טשטנעבעג ןעװעג זיא רעריא רעטאפ רעד ־אנא רענעטארעג
 ןגיוא יד םאװ .טנעה יד טנידעג םיא ןבאה רקיע רעד רעבא ,ןטיבעג ךם א ףיוא
 ןיא .קינכעט ןיא ,טסנוק ןיא — ןפאשאב טנעקעג טנעה יד ןבאה ,ןעזעג ןבאה
 אקװד רעבא .טנעה עטנעגילעטניא ׳עקנילפ טאהעג טאה רע ,ללכה .עירענישאמ
 רע זא ,טקידלושאב ןעמ טאה םיא .געװ ןופ טריפעגפארא םיא ןבאה טגעה יד
 ־סניא־דראמ רעד יװ טנידעג טאה םאװ ,עקשטנעה ענרעזײא יד טכאמעג טאה

 .טנעמורטם
 רע טאה ךעלצעזעג .רענידראפ רעטוג א ןעװעג דימת זיא רעטאפ םאנא
 עכײר ןיא ןעגישאמ־רוטלוקירגא ןופ רעטכירראפ א יװ ״דנױח ףיוא טנידראב
 טגאזעג טאה ןעמ .ךעלטםנידראפ עקיטײז ךם א טאהעג טאה רע רעבא ,רעטיג
 יד ,רעדירב־עטוג ענײז ראפ ןעלםילשכאנ יד טכאמעג טאה רע זא ,םיא ףיוא
 זיא רע ,ןעמארק עשיטאטש יד ןיא ןכערבנײרא ךיז ןענעק ןלאז ײז זא ,םיבנג

 .טאטש ןופ טײל־טלעװרעטנוא יד טימ טלגנירעגמורא ןעװעג דימת

 ־עטוג ענײז טימ טעילוהעג רע טאה ,לופ ןעװעג ןענעז ענײז סענעשעק יד זא
 טימ — הנותח רעשיטאטש א ףיוא יװ ,ןפיוזעג ןוא ןסערפעג טאה ןעמ ,רעדירב
 ־עקנאילוה יד .ןענײװ ערעײט ,לדורטש ,ןטראט ,סעקטאל ,םעקשטאק עגעטארבעג
 רע טגעלפ הדועס אזא ראפ .ןסאג עטםטײװ יד ןיא טרעהעג ןעמ טאה ןעיירשעג
 ןגארטעג יז ,ריא טימ טעקצאצעג ךיז ןבאה םיבנג יד .לרעטכעט ןײש ןײז ןצופסיוא
 יז ידכ ,פעק יד ףיוא ןענאטשעג ןוא טפול רעד ןיא יז ןפראװעג ,סעצײלפ יד ףיוא

 .ןריזומא וצ
 וצ ןעמוקעג יז זיא יװ .יורפ עליטש ןוא עליוװ א ןעװעג זיא עמאמ םאנא
 .רעפטנע ןטײרג א טאהעג לטעטש םאד ךיוא טאה םעד ףיוא ז ןאמ ןקידהאיצמ ריא

 ךאנ ,רעטעפש .טײצ רעד ראפ טרעגנאװשראפ ךעבענ ןוא טלײאעגוצ ךיז טאה יז
 יז זיא טנאמרעד יװ .טײקמאזנײא ןיא ןגיוצעגקירוצ ךיז יז טאה ,הנותח רעד

 .המותי עקיראי־ײװצ א — דניק םאד טזאלעגרעביא ןוא ןראװעג טפאלשראפ
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 וייטשטאלג בקעי

 ריא ײב ןראװעג ןגיוצרעד יז זיא ,המותי עקידכעלײק א ןבילבעג זיא אנא ןעװ
 ןײא ןיא ןטלאהעג טאה אנא ןעמעװ ײב ,ןיראטײנ עמערא ןא — בוטש ןיא ןעמומ
 םאװ ,ןטאט םעד ןפראװעגראפ רדםכ ריא טאה עמומ יד .רעדײלק ענײש ןרעדאפ
 רעד ןבילבראפ זיא רע .הזזפשמ רעצנאג רעד מפ םינפ סאד טצראװשראפ טאה
 רעד ןופ טרעהעג טפא רעײז םע טאה אנא ןוא ,טיוט ןײז דאנ וליפא ,קעלפ
 ףיוא טגעלפ אנא .ןיםעצנירפ השעמ ןטלאה ךיז ןרעהפיוא לאז יז זא ,ןעמומ

 .ליומ ןטימ טשינ ןוא לדיפ ריא טימ ןרעפטנע םעד

 ךיג זיא יז •קראי־ױנ ןײק ןעמוקעג זיא אנא .ראי עכעלטע קעװא ןענעז׳ם
 ןביוהעגנא רעטעפש טאה יז .רעדיל עלעניגירא עריא בילוצ ןראװעג טמיראב
 קראטש טשינ טאה ןעגנולײצרעד ךוב ריא ןעװ ןוא ,ןעגנולײצרעד עצרוק ןבײרש
 ־עג ,טליופעג טשינ אנא ךיז טאה ,רעקיטירק ןוא טעאפ ןגנױ א ײב ןעמונעגסיוא
 .ןגאלשעג םיא ןוא ,טעבראעג טאיה רע װו ,עיצקאדער רעד ןיא םיא וצ ןעמוק
 ־פיוא ךיז טאה רע .ריא ףיוא טנאה א ןביוהעגפיוא טשינ טאה רענעגאלשעג רעד
 א ןופ ראטקאדער א .טעאפ ןגנױ א ראפ טםאפ םע יװ ,ךעלרעטיר־תמא טריפעג
 ןםעומשכרוד ךיז ידכ ,ןעמוק ןטעבראפ טײצ רענעי ןיא יז טאה גנוטײצ רעשידײ
 דארג ראטקאדער רעד זיא ,ןעמוקעג זיא יז ןעװ .ןעגנולײצרעד עריא ןקורד חוכמ
 אנא רעבא .טונימ עכעלטע ןטראװ לאז יז ןטעבעג טאה רע ןעמונראפ ןעװעג
 םיוא ןראװעג זיא׳ם — ןוא קעװא זיא יז — םענײק ףיוא טשינ טראװ קאבאט

 .ןתמו־אשמ
 טיג ןעמ זא ׳ןדערנײא ןעמונעג ריא טאה רעריא ץלאטש רעקיזאד רעד
 ראפרעד ףראד יז ןוא רוטארעטיל רעשידײ רעד ןיא גנונעקרענא גונעג טשינ ריא
 עריא ןופ שילגנע ףיוא גנולמאז א ןבעגעגסיורא טאה יז .םײוג יד וצ — קעװא

 .טעײרקעג טשינ טאה ןאה א רעבא ,ןעגנולײצרעד עצרוק

 הנותח טאה אנא ןעװ ,דאזיפע ןװאקישט א ךאנ טלײצרעד גאצרעה .םרמ
 .טסעג ןוא טײלםדנאל ןטעבראפ ,הריד ריא טרילבעמםיוא ךײר יז טאיה ,טאהעג

 ,גנוטאטשםיוא עצנאג יד טפאלקעצ יז טאה רעטעפש ןכאװ עכעלטע טימ רעבא

 ףניפ ןיא לאמ ײרד ןאטעג יז טאה יוזא .שוביש א ראפ לבעמ םאד טפיוקראם
 םוסקול ןעז וצ טראװרעד ןבאה טײלםדנאל עריא זא ,ןעװעג זיא ץורית ריא .ראי
 טשינ םע ףראד ןײלא יז רעבא ׳ןאטעג בילוצ ײז םע יז טאה ,זיוה ןיא ריא ײב

 •יז ןדעראב טײלםדנאל עריא זא ,קערש ןיא טבעלעג רדסכ טאה יז .ןבאה

 טבעל יז .שילאכנאלעמ ןראװעג יז זיא ענעכארבעצ ןוא עטשיוטנא ןא
 •עקנארק־קיטסײג ראפ טלאטשנא ןא ןיא ןראי רעקילדנעצ ןיוש

 ץנאלג א גנױ טאה םאװ ,ןירעטכיד רעשידײ א ןופ עיפארגאיב יד םאד זיא
 עריא ןיא ןעװעג טשינ םישעמ עריא טימ זיא םאװ ןוא רעדיל עריא טימ ןאטעג
 םאװ ,ןזירפאק ןוא ןעגנוגײנ ענעריובעגנײא ןופ ןברק א ראנ ,טנעה ענעגײא
 ריא רעבא ,ןעגנופאש עשירעלטסניק ףיוא ןרעװ טצונעגםיוא טגעקעג ןבאה
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 דיא לעװ .געװ ןופ טריפעגפארא יז טאה ץלאטש רעכעלקנערק רעטנשריעגנײא
 םניסאב .מ ןופ ןעמונעגםיורא ,עריא רעדיל עקיטםארטנאק ײװצ ןעגנערב אד
 תוצע םעבאב ריא ןגעװ םורפ־ךעלמיטסקלאפ יז טגניז דיל ןײא ןיא .עיגאלאטנא
 ,טענאס א — דיל טײװצ א ןיא .רעדניק ענײש ןבאה ןוא ןבאה הנותח ןגעװ ןוא

 קירעגנוה״ זיא המשנ ריא זא ןוא דניז ערעװש עריא ןגעװ קיצראהנפא יז טדער
 לטיפאק ןײש א ןבײרשנײרא טנעקעג טאה יז זא ,ןזײװ רעדיל עדײב .״דניז ךאנ

 .עיזעאפ רעשידײ רעד ןיא

 5 דיל עכעלמיטסקלאפ םאד רעירפ גנערב׳כ

 םולח וצ רימ עבאב יד טמוק
 ,ןטײרב םעניא לטפאק םעניא

 .לביטנרעטש ןסײװ םעניא

 ןטײרפש רעגניפ עריא יז טמענ
 — ןגיוא עדימ ענײמ רעביא

 ,רעטכײל־רעבליז ןוא טכיל עסײװ

 ,עטקעדעגוצ הלח ןוא ןײװ

 .רעטכײפ ,רעטבײפ :ןגיוא ענײמ

 — ןשטנעב וטםלאז ,רעטכאט ,יוזא

 .ןפיל עריא ןעשטפעש ,ןעשטפעש

 ,ןכאמ שודיק ןעמוק רע טעװ
 .ןפוז רעכעב ןײז ןופ וטםלאז

 ,םימשב טימ עלעבראט סאד ןוא

 ,ןבאלרעד וצ טײקפאלש א ןיא
 ׳ןצראה ןפיוא ןגארט וטםלאז
 .ןבאה רעדניק ענײש וטםעװ

 :רעדיל עכעלנעזרעפ לקיצ א ןופ לײט א ,טענאס רעד זיא טא ןוא

 -ןגיוא עליטש ענײד ןיא ץראה םאד טסגארט וד

 ךימ ןענאמרעד טסלאז זא — םוא קידנעטשאב
 ךיד ןפארטש םאװ ,דניז ערעװש ענײמ ןא

 ...ןגיובעג פאק ןצלאטש ןײד ןיוש ןבאה ןוא

 ן ןגיוא עליטש ענײד ןעד טרעװ ךיא ןיב יצ
 ,דניז ךאנ קירעגנוה יוזא זיא לעז ןײמ
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 ןײטשטאלג בקעי

 ״דניצא וד יװ ־ןאנ רענײא טשינ טעװ׳ם ןוא
 ׳ןגיובעגפארא פאק ןטימ ןײגמורא

 ןטלאהאב דעצ םעד ריד ןיא ףיט טםעװ וד ןוא
 ׳טוג ןוא ןײז לדײא ןוא ,ליטש ןגײװש ןוא

 טולב עצנאג םאד ןעקנירטסיוא ריד טעװ׳ם זיב
 .ןטלאק םעד ץראה םעניא ןענאיװ ןעמענ ןוא

 ׳ןגיובעגפארא פאק ןטימ ״בױא״ וד
 י.ןגיוא עליטש עגײד ןעד טרעװ ךיא ןיב יצ
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 עימערפ״לעבאנ יד

 ןעמ סאװ ,ראי 62 יד ןיא זא ,ךעלביולגמוא טגנילק׳ס שטאכ ,טקאפ א זיא׳ם
 הכוז טשינ ראי־ײה זיב ׳ןכירג יד ןבאה ,םעימערפ־לעבאנ יד טלײטעגסיוא טאה
 ןטסכעה םעד ראפ טכארטאב ץלא ךאנ טרעװ סאװ ,גנונעקרענא אזא וצ ןעװעג
 עשיכירג טבײרש םאװ ,םעדאירעםעם ונאיליטם סאגראיג .דובכ ןשירארעטיל
 הכוז רעד זיא ,םירעפעס סאגראיג — ןעמאנ ןרעצריק םעד רעטנוא עיזעאפ
 ןכוזפיוא ןאטעג זאל א ךיז טאה טלעװ עשירארעטיל יד ןוא 1963 ראפ לרוגב
 ןעניםעג טשינ ןעמאנ ץיז ןעק׳מ םאװ ,טעאפ ןטנאקאבמוא םעד ןגעװ עיצאמראפניא
 רעטמיראב רעד ןיא .עידעפאלקיצנע־רוטארעטיל רעשילגנע רעקיטכיװ ןײק ןיא
 ןוא דנאלגנע ןיא ןעגישרעד זיא סאװ ,רוטארעטיל ןופ עידעפאלקיצנע־םלעםאק
 עכעלטע אד ןענעז סע װו ,ןטאטש עטקינײאראפ יד ןיא באגסיוא רעדנוזאב א ןיא
 .סירעפעס ןעמאנ םעד טשינ ןעמ טניפעג ,רעבײרש עשידײ ןופ סעיציזאפ קיצכעז

 ןײז ןעגיפעג עידעפאלקיצגע רעקיבלעז רעד ןיא ןעמ ןעק טוג טכוז ןעמ ביוא
 ןגעװ גנולדנאהפא רענײמעגלא ןא ןופ ףום םוצ ,םירוענה לכ םע ןא ןיא ,ןעמאנ

 .רוטארעטיל רעשיכירג

 תורוש עכעלטע טכוזעגסיוא םיוק ןבאה ןלאנרושז ןוא ןעגנוטײצ עשילגנע יד
 טאה ןעמ לײװ טושפ ,טפאכעגנא ײז ןיא ךיז טאה׳מ םאװ ,דיל א ׳סירעפעס ןופ
 טנזיוט יד ןעלמאזוצפיוגוצ זיא םע רעװש יװ״ ;סרעםעב םעפע ןענופעג טשײ
 רעבא ,תורוש עקידלאװג ןײק טשינ .״שטנעמ ןרעדנוזאב ןדעי ןופ ךעלקיטש
 א טימ שטאכ .ןעניפעג טנעקעג טשינ טנאה רעד רעטנוא ןעמ טאה םרעםעב סעפע
 ־עגרעביא ענײז טימ ךוב ץנאג א שילגנע ןיא ןענישרעד זיא קירוצ ראי ײװצ
 טלאמעד ןיוש טאה ןעמ זא ,ןעקנעדעג טעװ ,ךיז טנאמרעד םע רעװ .רעדיל עטצעז
 ראפ ןוא ללכב עיזעאפ רעשיכירג רעד ראפ עראװ לקיטש א ןכאמ ןביוהעגנא
 זומ ןעמ .ןײלא ךיז ןופ טשינ ןעמוק םעימערפ־לעבאג .רעדנוזאב רעדיל ׳סירעפעם

 ־אזינאגרא עםיורג ןופ ףליה יד ןגירק ףראד ןעמ ,ןדאב םעד ןטײרגוצ טוג רעירפ
 ־עװש יד .ןטײקכעלנעזרעפ עכײרםולפנײא ןוא דנײרפ־עטוג ,סעיצוטיטםניא ,םעיצ
 ־נעמאקער ,סעיצנעדנאפםעראק טגירק יז .ןטעבראאב ךיז טזאל עימעדאקא עשיד
 ־אקא יד זא ,טכער זיא׳ס .ןטאדידנאק ןופ ןעמענ עטלעטשעגוצ ןוא תוצע ,סעיצאד

 .ראי ןופ ןקיצנײא םעד ןטאדידנאק טרעדנוה א ןופ ןבײלקםיוא ףראד עימעד

 ־טלעװ ראפ גנוניורק יד יװ ןעמוקעג עימערפ־לעבאנ יד זיא ןטײצ עקילאמא
 ןענאטשעג דימת זיא רעבײרש רעטנעקרענא לאנאיצאנרעטניא ןא .טײקטמיראב
 עכלעזא ראפ שוח א טאהעג טאה׳ם רעװ .עימערפ־לעבאנ רעד ראפ ײר רעד ןיא

387 



 ןײטשט&לג בקעי

 טפראדאב טשינ ךיז טאה ןעמ ׳זיא׳ם ײר םנעמעװ ןענעכערםיוא טנעקעג טאה ׳ןכאז
 ־עגקעװא עימעדאקא־לעבאנ יד ויז טאה לאמ א טימ .ןפערט וצ ידכ ןעגנערטשנא
 רעבא ,טעברא עלעבאנ א ךיוא זיא םאד .ןטנאלאט ןקעדטנא ןופ געװ ןפיוא טזאל
 עכעלטע עטצעל יד ןיא טשרע ןעז ןביוהעגנא טאה ןעמ סאװ ,דנעװ רעײנ א זיא׳ס
 רענעילאטיא םעד ןופ טרעהעג קינײװ רעכיז טאה עימעדאקא עשידעװש יד .ראי
 ,קירוצ ראי עכעלטע טימ עימערפ יד ןגירקעג טאה םאװ ,עיזעאפ סעדאמיזאװק

 ־אקא יד ןוא ןעוועג לדתשמ ךיז ןבאה דנײרפ־עטוג .דעדיל ׳סירעפעס ןופ רעדא
 .תונלדתש רעד ראפ ןגיובעג ךיז טאה עימעד

 םרעפ טאמאלפיד־טעאפ רעשיזיוצנארפ רעד טאה קירוצ ראי עכעלטע טימ
 רענעגיוצעגקירוצ א ךיוא רעטרימערפ רעד זיא ראי־ײה .עימערפ יד ןעמוקאב
 ךעלנײװעג ןענעז סעימערפ יד זא ,טשינ םעײנ ןײק זיא׳ם .טאמאלפיד רעשיכירג
 ןעמ טאה לאמ א טימ רעבא ,״ךעלקירטש״ עשיטאמאלפיד ןופ טאטלוזער א
 ־אדנעמאקער יד ײם — עיזעאפ ןיא עיטאמאלפיד ןענעקרענא טקעריד ןביוהעגנא
 ,ףיוא ןזײװ ןוא רעדנעל ערעײז ראפ ןא ךיז ןעמענ סאװ ,ןטאמאלפיד ןופ םעיצ

 ײם ,רעדנעל ערעײז ןענעקרענא וצ שירארעטיל טײצ יד ןעמוקעג ןיוש זיא׳ם זא
 .רעבײרש א ראפ הלעמ א ןראװעג םעצולפ זיא סאװ ,טםניד עשיטאמאלפיד טקעריד

 ־פיד ןײגאב וצ ךיז יװ ןםײװ ײז ןוא ןטאמאלפיד יװ ײס ןענעז רעבײרש ךם א
 ,רעבא ,רעלטםניק ענײר ײז ןענעז שיטבײרש םייב ״דרוחם רעײז טימ שיטאמאל

 רעײז טימ ןעלדנאה שיטאמאלפיד ײז ןעמענ ,שיט ןופ ףיוא ךיז ןבײה ײז זא
 וצ ךיז יװ ןוא דנײרפ עקיטכיר יד ןפאשוצנײא ךיז יוזא יװ ןסײװ ײז ןוא הרוחם
 ןעק עלעצעק עכעלדגײרפמוא עטםדנימ םאד לײװ ,םיאנוש רעקינײװ סאװ ןכאמ

 .ןכאמ עילאק ךיוא
 ןופ עיגאלאטנא רעד ןיא ןעניפעג ךיוא ןעמ ןעק דיל קיצנײא ןא ׳םירעפעם
 ־רענבירקם ןיא ןענישרעד קירוצ ראי עכעלטע טימ זיא סאװ ,עיזעאפ־טלעװ רעד
 םוצ טײקמאזקרעמפױא עלעיצעפס ןײק סיורא טשינ ךיוא טפור דיל סאד .גאלראפ
 ןשיװצ .תורוש עכעלריטיצ עכעלטע ןגירקוצסיורא רעװש זיא טראד ןופ ןוא ,טעאפ
 ענעזעװעג ךיוא ןעניפעג יאדװא ךיז ןגעמ ,ןכוז ןפראד ןטעאפ םאװ ,דנײרפ יד
 .טצעשעג ךיוה ראג־ראג ןרעװ םעיצאדנעמאקער ערעײז לײװ ,עטרימערפ־לעבאנ

 ־גנע םטאילע .םע .יט טצעזעגרעביא טאה רע •דגײרפ אזא טאהעג טאה םירעפעס
 ןענעז םאװ ,יד טשינ ךעלגײװעג טםעגראפ טאילע ןוא שיכירג ףיוא רעדיל עשיל

 .םיא וצ םאזקרעמפיוא

 רעײנ א ןופ רופש ןײק ןעװעג טשינ טעמכ זיא טרעדנוהראי ןטנצײנ ןזיב
 ־רעביא ןצנאג ןיא ךיז טאה םעדאפ רעשיטסינעלעה רעד .רוטארעטיל רעשיכירג
 רעשיםאלק רעד ןופ טדמערפעגפא ןכירג יד טאה עיצאפוקא עשיקרעט יד .ןסירעג
 ןעמוקעגפיוא טשינ ןענעז ךאי ןשיקרעט ןופ גנוײרפאב רעד זיב ןוא עיצידארט

 .רעבײרש עשיכירג עקיטכיװ ןײק
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 םעמעפ עטײרג ףיוא

 ןא ןעלקיװטנא ןבױהעגנא ךיז טאה ןכירג יד ײב זא ,זיא טנאםערעטניא
 עשיכירג .ךארפש עשיטאטעד ענעפורעג יוזא ןא ,ןושל־סקלאפ א ,״שידײ״ רענעגײא
 ־עגנא טשינ ךיז ןבאה ,שיכירג ןשיסאלק ןיא ןבירשעג ץלא ןבאה סאװ ,ןטעאפ
 רעײז ןוא תונושלה־ביר א ןעמוקעגראפ ךיוא זיא ןכירג ענרעדאמ יד ײב .ןעמונ
 .שיכירג־טלא רעדא /׳שיערבעה״ רעײז טימ םולשב טבעלעג טשינ טאה ״שידײ״

 — ״שידײ״ רעשיכירג רעד ןענוװעג ראג טאה גנוײרפאב רעלאנאיצאנ רעײז טימ

 ־מוא רענענװועג רעײז טימ ץלאטש יוזא ןעװעג ןענעז ןכירג יד .ךארפש־םקלאפ יד
 ־סקלאפ רעײז טצישאב ץלאטש טימ ךיוא ןבאה ײז זא ,(1832 ןיא) טײקיגנעהפא
 ןופ וליפא ןבאה׳ס .גנױירפאב ןופ ךארפש רעד ראפ טכארטאב סע ןוא שיכירג
 ןשיםאלק ןופ רעגגעהגא יד ןשיװצ ןטאיאר־ךארפש ןכארבעגםיוא טײצ וצ טײצ
 .ןושל־סקלאפ םעד דעדא ,שיכירג ןשיטאמעד ןופ ״ןטאירטאפ״ יד ןוא שיכירג
 טצע,עגרעביא זיא עילעגנאװע יד ןעװ ןעמוקעגראפ ןענעז ןעורמוא עכלעזא
 טאה םאװ .טעאפ רעשיכירג רעםיורג רעטשרע רעד .שיכירג־ײנ ףיוא ןראװעג
 זיא רע .סאמאלאס סאיםיגאיד ןעװעג זיא ,״שידײ״ ןשיבירג ןיא רעדיל ןבירשעג
 ־עטניא ראג זיב זיא׳ם .ראי 59 טבעלעג טאה רע ןוא 1798 ןיא ןראװעג ןריובעג
 ןסיודג ןטשרע״ םעד ראפ טלאה ןעמ ןעמעװ ,רעגניטע המלש זא ,טנאסער
 ״ןא ךיז טבײה גנוטכיד רעשידײ רעד ןופ עיצידארט יד ןעמעװ טימ ,רעטכיד
 ,(דנאב רעטשרע ,עיזעאפ עשידײ ראי טרעדנוה ףניפ — עיגאלאטנא סניסאב עז)

 .1855 ןיא ןבראטשעג ןוא 1799 ןיא ןראװעג ןריובעג זיא
 רעםיורג רעטשרע רעד ןוא טעאפ רעשידײ ״רענרעדאמ״ רעטשרע רעזדנוא
 ןוא טבעלעג ,םירבח־טײצ ןעװעג ןענעז ,ןטעאפ־״שידײ״ עשיכירג יד ןופ ןעמאנ
 ־נוזאב ןופ ןעװעג ןענעז סעיפארגאיב ערעײז .טײצ רעבלעז רעד ןיא ןבראטשעג
 רעד .סוחי ןסיורג ןופ טמאטשעג עדײב ןבאה ײז שטאכ ,םעיראגעטאק ערעד
 ענײז רעטומ יד זיא ראפרעד ,ףארג א ןעװעג זיא טעאפ ןשיכירג ןופ רעטאפ
 רעטאפ רעד ןוא בר רעמלעכ ןעװעג זיא עדײז םרעגניטע .דיומטסניד א ןעװעג
 ־ידעמ א ןעװעג זיא ץילא רעגניטע .תונבר ףיוא הכימם טאהעג ךיוא טאה רענײז
 רעד ,סאמאלאס סאיסינאיד ,ןריציטקארפ וצ שינעביולרעד ןא ראטקאד א ,רעניצ
 ןעוועג זיא ,ךארפש רעטדערעג רעד ףיוא עיזעאפ רעשיכירג רעד ןופ ״רעגניטע״
 רעדיל עטםײמ יד טקידנעראפ טשינ לאמ ןײק טאה רע ןוא רוכיש רעסיורג א

 .ענײז
 ־םקלאפ רעד ףיוא ןטעאפ עשיכירג ערעדנא ןעמוקעג ןענעז ןסאמאלאם ךאנ
 .םזיטאנאפ־ךארפש רעד ןראװעג טליקעגפא זיא זײװכעלםיב רעבא ,ךארפש

 טמיראב ןעמונעג ,טרעקראפ ,ןבאה םאװ ,ןטעאפ ןעמוקפיוא ןביוהעגנא ןבאה׳ם
 סאד טקעריד וליפא ןוא קיזומ יד ,םעט םעד ןפורקירוצ רעײז קנאד א ,ןרעװ
 רעשיגלאטםאנ־שיכירג רעד ןופ טעאפ רעסיורג רעטשרע רעד .ןושל עשירעמאה
 ןיא ןראװעג ןריובעג זיא רע .סעפאװאק סאניטנאטסנאק ןעװעג זיא עיצידארט
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 ןייטשטאלג בקעי

 ־טלא ןא ראפ טנכערעג ־ןיוא טרעוו םירעפעם .1933 ןיא ןבראטשעג ןוא 1863
 רע רעבא ,ךארפש־סקלאפ רעד ףיוא טבײרש רע ,טעאפ ןשיגלאטסאנ־שיכירג
 רעשיטםינעלעה רעד ןשיװצ ,דנאלנכירג םעײנ ןוא ןטלא ןשיװצ זעטגיס א טפאש
 רעשידײ־שיערבעה״ א זיא רע .טלעװ רעיינ רעד ןיא ןוא ןופ דנאלנכירג ןוא השורי

 .רוד רעזדנוא ןופ ןטעאפ עשידײ לאצ א יװ ,״טעאפ

 ןשידײ א וצ ןגאלשרעד ךיז טעװ עימעדאקא־לעבאנ יד זיב ןטראװ וצ טבײלב
 טעװ גאט רעד ןעװ זא ,ןטעװ וצ טײרג ךיז ןיב ךיא .טעאפ ןשיערבעה א רעדא
 טימ טעאפ רעשידײ א ןײז ,רעטזײרפעג־לעבאנ א ׳טעאפ רעשידײ א טעװ ,ןעמוק
 רעד ןײז טעװ סאװ ,טעאפ רעשיערבעה רעד ןוא ןעלצראװ עשיערבעה עפיט
 עפיט טימ טעאפ רעשיערבעה א ןײז טעװ ,עימערפ־טלעװ אזא ןגירק וצ רעטשרע
 עימעדאקא־לעבאנ עשידעװש יד רעםעב ךיז לאז רעבא .ןעלצראװ־תולג עשידײ
 ראפ טקעפםער ןקילאמא םעד זײװכעלסיב ןיוש טרילראפ ןעמ ליױו ,ןלײארעטנוא
 זא ,ןעזגײא ןא טבײה ןעמ .ירושז רעשידעװש רעד וצ יורטוצ םעד ןוא עימערפ רעד
 ־ערפ יד ןופ קרעװ יד ןוא רעלײװסיוא יד ןשיװצ טקאטנאק קיגײװ ןאראפ זיא׳ס
 ןוא םרעלקעמ ליפ וצ ןעײטש ןטאעראל יד ןוא ירושז רעד ןשיװצ ז רעבײרש עטרימ

 .סרעגאזרעטנוא

15.11.63 
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 םעפורג עשירארעטיל

 ײז ןבאה רימ ןעװ ןוא סעפורג עשירארעטיל ןײק טשינ רעמ ןיוש ןבאה רימ
 לײט .ןצאט ןוא ןקיופ ןײק טימ ןעמוקעגגגעקטנא טשיג ײז ןעמ זיא ,טאהעג
 םורא ןפאשעג ןוא ןצאט ןוא ןקיופ ענעגײא טימ ןעמוקעג ראפרעד ןענעז םעפורג
 רעשירעפעש — ןעװעג זיא םאװ ,ןבעל לםיב םאד ,למוט ןקיטײנ לקיטש א ךיז
 אגאקיש ,קראי־ױנ ,װעיק ,עװקםאמ ,ענליװ ,עשראװ ןיא סעפורג ןעװעג .ףאטשרעיוז

 .ביבא־לת ןיא וליפא ןוא
 ׳ײז ןבאה רימ ןוא ןעגנוריפורג עשירארעטיל ןײק טשינ רעמ ןיוש ןבאה רימ
 קיטכיר טשינ לאמ ןײק ,ןדנוװשראפ ןוא ןעמוקעגפיוא ןענעז ײז ןעװ ,ןסײװ עלא יװ

 ראנ טשינ ןגארטעגוצ ןוא ןבעגעגוצ סעפע טאה עפורג עדעי שטאכ ,טצאשעגפא
 טאה עפורג עדעי ךיוא ראנ ,טײקשירעפעש רעוױטקעלאק רעזדנוא ןופ םוכם םוצ
 ןבילבעג ןענעז סאװ ,ןעמענ ערעדנוזאב עכעלמע טראפשעגפא ףוס לכ ףום ךיז ןופ
 עשירארעטיל ןײא ןײק .עירעלאג־רעלטםניק רעזדנוא ןופ גנולײצסיוא רעד ןיא
 ןוױטקעלאק ריא ןופ לאז׳ם זא ,טצעזעגנא ליפ יוזא ףיוא טשינ זדנוא ײב טאה עפורג
 יד וצ ןבאה רימ .ןטלאטשעג עשירעבײרש ערעדנוזאב ןבײלבראפ טשיג םוקפיוא
 .ןדנוװשראפ זאלרופש טשינ לאמ ןײק ןענעז ײז ,טגײלרעד טשינראג ןעגנוריפורג
 עשיערבעה עםיורג א ןעמוקעגםיורא וליפא זיא ןטעאפ עשידײ עפורג ןייא ןופ

 .טײקכעלנעזרעפ עשיטעאפ
 יד ייב יים ,זדנוא ײב ײס ,טראװ ןופ רעלטםניק עטםײמ יד ןענעז יאדװא
 ךיז זומ טײקרעדגוזאב רעד ןיא וליפא רעבא ,רעדנוזאב ןעמוקעג ,םלועה תומוא
 ־ורג רע ,ךיז ןופ זיולב טשינ טפאש רע .ןריפורג זיא םע יװ — רעבײרש רעדעי
 טימ ךיז ״טריפורג״ רע .םיא ןופ טשינ וליפא ןםײװ םאװ ,עכלעזא טימ ךיז טריפ
 .אטשינ טלעװ רעד ףיוא גנאל רשפא ןיוש ןענעז סאװ ,ןטסירטעלעב ןוא ןטעאפ

 רעבײרש ןקידתודיחי ןקיטכיװ ןדעי ןופ טעמכ ןעק ןעמ זא ,טגאזעג טלאװ׳ב
 רעבא ,ריפאפ ןפיוא טשינ רשפא טריטסיזקע םאװ ,עפורג עלעיצעפם א ןלײטםיוא

 .ןבײרש ןײז ןיא ןוא םיא ןיא טריטםיזקע יז
 ןלעודיוױדניא םעד ןופ תודיחי יד ןעגניזאב וצ טניװועג ךעלנײװעג ןענעז רימ
 ־אב ׳עפורג א ןופ דילגטימ א ןעוועג לאמ א זיא רע ביוא ןוא ,רעביירש
 ןביוהעגנא ןוא טײרפאב טשרמולכ ךיז טאה רע םאוו ,ראפרעד םיא רימ ןעגניז
 רעתמא רעדעי זא ,ןםעגראפ רימ רעבא .געװ םענעגײא ןא ףיוא ,ךיז ראפ ןײג
 ןײז ןיא טלקגוטעגנײרא יוזא ךיז טלאװ רע ןעװ ,ןעגנאגעגסיוא טלאװ רעלטםניק
 ־ירעפעש רערעדנוזאב רעקיצנײא רעד ןעװעג טלאװ רע יװ ,תודיחי רענעגײא
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 ןײטשטאלג בקעי

 רעיוט־ןוא־ריט טימ ,עיראטאראבאל רענעגײא ןײז ןיא וליפא .שטנעמ רעש
 רעשירעפעש רעד טימ ״טריפורג״ דימת רעלטםניק רעתמא רעד זיא ,ןסאלשעג
 ןעמעװ ,רעלטסניק ןופ אתורבח א ןיא ןײלא דיז טימ וליפא זיא רע ןוא טלעװ

 .ןיזיפשוא יװ ךיז וצ טעבראפ רע

 תמא ןא ףיוא עקאט זיא םאװ ,טראװ ןופ רעלטםניק םעד זיא דניװ ןוא ײװ
 א ןעװ ,טלעװ רעשידײ רעד ןיא ןרעװ טלפאט ןעמ לאז טיהעגפא .ןײלא רענײא
 םענעגײא םעד ףיוא טרירטנעצנאק זיא ראנ ,טשינ ךיז ״טריפורג״ רעביירש
 ־ראפ םאװ ,ןבײרש טראס אזא ןיא תונצמק עכעלקערש א ןאראפ ,ריפאפ עלעגײב
 יד ןגעלעג עקאט זיא םעד ןיא .קרעװ םרבח א ןופ ןבאה וצ האנה לכ םדוק טאב
 רעד ףיוא טריזאב ןעװעג זיא יז .גנוריפורג רעקיניזטסװואב ןופ הלעמ עסיורג
 טאה גנוריפורג יד .תורוש ענעגײא ףיוא זיולב טשינ ןוא ןפאש ןופ טפאשרבח
 ןעװעג זיא סאװ ׳רעפםאמטא עשירעלטסניק עלעיצעפם א טריזילאטסירקעגםיוא
 יד ןוא ״ןכאמפא״ עשיטעראעט יד .עפורג רעד ןופ דילגטימ ןדעי ראפ לומיטם א
 ,ןעמאזוצ עפורג יד ןטלאהעג טשרמולכ ןבאה םאװ ,סעיציניפעד עשירעלטסניק

 רעמעראװ א ףיוא דליש ענעבירעגפא ןא יװ רעמ טשינ ןראװעג יװ ײס ןענעז
 ןרעהוצ טשינ ןיא ןענאטשאב זיא עפורג א וצ ןעגנאלאב ןופ הנכם יד ,עמשטערק

 .עפורג א וצ טײקירעהעגנא רעד טימ ךיז ןצישאב ןוא לוק םענעגײא םוצ ךיז

 ־עכאװ א ןוא רענעײל ןקילאצנײלק א טימ ,רוטארעטיל רעניילק א ןיא
 ערעייט א ןראװעג לכ םדוק עפורג עדעי זיא ,טפול רעשירעפעשמוא רעקיד
 ךיז ןעמ טאה ײז טימ סאװ ,םירבח .רעפסאמטא רעשירעלטםניק א ןופ עיזוליא
 ־ראפ רערעלופ ןופ טלעװ א ,טלעװ יד — ןראוועג ןענעז ,ךעלגעט־גאט ןעזעג
 יד .גנוכײרגרעד ןופ דײרפ ןוא קורדסיוא ,דליב ,גנאלק ,טראװ ןיא טײקנעוט
 ־גאט םעד ראפ קידנבײרש ן קלאפ םאד — ןעװעג וליפא לאמ טפא זיא עפורג
 טכוזעג ןוא קלאפ ןראפ ןבירשעג ןעמ טאה ,םירבח ןופ גיוא ןוא רעיוא ןכעלגעט

 ,קיטאמעט עלאנאיצאנ יד

 ןײק ,האנש־האנק ןײק ןעװעג טשינ זיא׳ם זא ,ןגאז וצ טשינ טנײמ םאד
 ןיא פאק םעד טקורעגםיורא רעמ טאה רעצעמע ןעװ ,טײקשירעניגראפ־טשינ
 זיא׳ם .ךעלצירפש עכעלשטנעמ ערענעלק יד ןעװעג ןענעז סאד רעבא .ןײרא םאג
 רעד ןעקנעשקעװא ןופ ,גנודמערפפא ןופ ארומ עשירבח א ןגעלעג םעד ןיא וליפא
 טכיל רעמעראװ א ןיא ןבירשעג ןעמ טאה ןגראמירפ ןדעי .רבח א — דמערפ
 ןעמ זא ,טםװועג ןעמ טאה ,ךיז ראפ ןוא ךיז ײב קידנציז .גערנא ןשירעפעש ןופ
 ןזיולב ןיא וליפא םאװ ,רוטארעטיל רעטמעראװעגסיוא רענעגײא ןא ןיא זיא
 ןגעװ דײר ןוא ,גנואוט עכעלגעט־גאט עשירעלטםניק ןגעלעג זיא ןטכאחטראפ
 ־ומיטם עשירעלטםניק יד ןעװעג זיא׳ם .ןינע ןסיורג א םשל ץלא ןוא ,ןגעק ןוא
 ןײלא םעד ןיא ןוא — ויז ןטםנעש ןיא םירפום־תאנק יד ,ץנערוקנאק עקידנריל
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 םעמעט עםיירג ףיוא

 ־עלטסניק א ןפאשעג טאה עפורג יד .עפורג א ןופ המכח עטםערג יד ןגעלעג זיא
 .טריצודארפ טשינ לאמ ןײק ריא ראפ טלאװ ןסיורד רעד סאוו ,טאמילק ןשיר

 קילבקירוצ ןכעלדנײרפ א ןפראװ טגעמעג ןעמ טלאװ ןיז םעד ןיא רשפא
 ־ועלטםניק יד ׳ןעגנוריפורג עשירארעטיל עקילאמא ענעגײא ערעזדנוא ףיוא
 ־עגוצ ןבאה ןטםירטעלעב ןוא ןטעאפ עשידײ עגנױ םאװ ,ךעלעזדניא ענעפאשעג

 .רעדנוזאב ןוא ןעמאזוצ — ןעמעטא ןענעק וצ ידכ ׳טכארט

18.12.64 
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 ןטספױפ עקידנגײװש יד

 ,(22 רעמונ) ״ךיזניא״ — לאגרושז־שדוח םעד ןיא ,ךיא באה ,1936 ץרעמ ןיא

 טאה לקיטרא םענעי ןיא .״דנואפ ארזע !לײה״ .נ .א לקיטרא ןא טכעלטנפעראפ
 ךיז לאז רע װו ,םזישאפ״ — זא ,טגאזעג ,המחלמ רעד ראפ ראי ײרד יװ רעמ ,ךיז
 .״דנײרפ ןםײה ןוא םענעבעגעגרעביא ןא ןעניפעג ןדנואפ ןיא טעװ ,ןקורנא טשינ

 ־אקירעמא יד טימ עקלעמש רעטנעאנ א ןעװעג טלאמעד ןיוש זיא דנואפ ארזע
 םאד זא ,ןענאמרעד וצ יאדכ זיא׳ם .״ךעלדמעה ענרעבליז״ עשיטםישאפ רענ
 רעשירעטערראפ רעטקעריד םדנואפ ןופ גאזםיוראפ םעד ןוא לקיטרא עקיזאד
 ןטלאהעג טלאמעד ןיוש באה ךיא טײװ יװ ןזײװ וצ ידכ ,םזישאפ ןיא גנוקילײטאב
 טשינ לאמ ןײק באה ךיא .םזינרעדאמ ןכעלשטנעממוא ןײז ןופ ןוא ןדנואפ ןופ

 ןעניפעג וצ װו ,טסװועג דימת באה ךיא ןוא דיל םעד ןופ שטנעמ םעד טלײטעגפא
 םע ךיא באה דעמאט ןוא .דיל ןײז ןיא רעקיטילאפ ןכעלשטנעמיטנא ןםואימ םעד

 .דיל ןײז ןראװעג טקידרעװמואראפ יװ ײס רימ זיא ,ןענופעג טשינ ךײלג

 ־םיזמוא־טשינ רעד ףיוא ןזיװעגנא ךיוא ךיא באה לקיטרא ןקיבלעז םעד ןיא
 טריפעג ךיוא ןטאילע טאה םאװ ׳ןדנואפ טימ ןטאילע סע־יט ןופ טפאשרבח רעקיט
 טײקידלדמעהרעבליז (םדנואפ) ןײז״ :ןבירשעג יוזא באה ךיא .קיטילאפ ןײז וצ
 ־אטאק ןוא םזיציםאלק ,םזיכראנאמ רעד יװ ,גנושאררעביא עפאנק אזא טקגופ זיא
 באה ךיא .״טאילע סע־יט — דנואפ ןרעקלעפ רעבא ,ןטיױוצ םעד ןופ םזיציל
 ןיא וליפא דנואפ זיא ךיזניא םעד״ נרעטרעװ יד טימ לקיטרא ןײמ טקידנעראפ
 .״עלעביצ ערעטיב א יװ ערקירפ ןעװעג לאמ עלא ,עידאטס רעשיטםישאפ־ברע ןײז

 ,עימערפ־לעבאנ יד ןעמוקאב 1948 ןיא טאה םאװ ,״דנואפ רערעקיעפ״ רעד

 ,ןראי עשיטםישאפ־ברע ענײז ןיא ראג טשינ ,ןדנואפ טימ טרבחעג דימת ךיז טאה
 .ןראי־המחלמ יד ןיא ךיוא ןראװעג ןםירעגרעביא טשינ זיא טפאשדנײרפ יד ראנ
 ײמרא־עדנאגאפארפ רעשיטסישאפ סינילאסומ ןיא ןסאלשעגנא ךיז טאה דנואפ
 ־אפארפ עשירעטערראפ ענײז טימ ןםאשעג ןוא המחלמ־טלעװ רעטײװצ רעד תעב
 ןעװעג ןענעז םעדער עשירעצעה ענײז .ײמרא רענאקירעמא רעד וצ ןליוק־עדנאג
 ךאנ זיא דנואפ ןעװ .לבעװש ןוא ךעפ ןשיטימעםיטנא ןטסראגלװו םעד טימ לופ
 טאילע טאה ,עקירעמא ןופ רעטערראפ םלא ןראװעג טריטםערא המחלמ רעד
 ןופ ןעװעטאר טסישאפ־טימעםיטנא םעד לאז ןעמ ,ןײז םלוע־שיערמ ןפלאהעג
 םיא ןוא זיוה־םיעגושמ ןופ ןעײרפאב ןפלאהעג םיא ךיוא טאה רע ,ףארטשטיוט

 .עילאטיא ןיא — טפול עשיטםישאפ קילאמא ןײז ןבעגקירוצ

 ־עגנא םעװקאב רעײז טאה םאװ ,רעקיצנײא רעד ןעװעג טשינ זיא טאילע
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 ןםואימ ןוא טםידגאגאפארפ ןשיטםישאפ םינילאםומ טימ טפאשרבח ןײז ןטלאה
 ראפ ,ןדײ ״עטנארעלאמ״ ןעװעג ךיוא ןענעז םירבח םדנואפ ןשיװצ .טימעסיטנא
 ײז זא ,זײפש־המשנ אזא גאט ןקיטנײה ןזיב זיא עיזעאפ־לעטשנא סדנואפ ןעמעװ
 רעדיל יד ןיא תורוש עשיטימעםיטנא עדליװ ענײז וליפא ,לחומ ץלא םיא ןענעז
 יװ ,ךיא באה ,ןטאילע ןוא ןדנואפ ןשיווצ טפאשדנײרפ־המשנ רעד ףיוא •אפוג
 ־נא טאה טפאשדנײרפ יד .קירוצ ראי קיסײרד א טימ ןזיװעגנא ,טגאזעג רעירפ
 רעד זיא טאילע .ס .ט ןופ היװל רעד וצ .טיוט סטאילע ךאנ זיב וליפא ןטלאהעג
 ןוא ענעביוהעג יד ןופ ןעװעג זיא רע .עילאטיא ןופ ןעמוקעג דנואפ רעטלא

 .טםעג עכעלריטאנ
 ןטאילע ןגעװ ןעלקיטרא לאצ רעםיורג רעד םורא ןבירשעג טרעװ ץלא סאד
 ־בעה רעד ןיא ןענישרעד סנטצעל ןענעז סאװ ,רעדיל עטצעזעגרעביא ענײז ןוא
 עיזעאפ רעשילגנע רעד טימ טנאקאב עקשטיפאק א ךיוא ןיב׳כ .עסערפ רעשיער
 רימ לאז ןעמ טלאװעג טלאװ׳כ ןוא ךיוא ךיא באה עיזעאפ וצ תוכײש לקיטש א ןוא
 .ם .ט ןופ טיוט ןפיוא התקעצכה ןשיערבעה ןקיטכעמ םעד ןײטשראפ וצ ןבעג

 ןיא וליפא — ארומ באה׳כ ןוא רעשיזיוצנארפ ,רעשינעילאטיא רעד ןיא .טאילע
 ןגעװ ןראװעג ןבירשעג טשינ ליפ יוזא זיא — עסערפ רעשינאקירעמא רעד
 םעד ראפ ןאטעגפיוא ליפ יוזא עקאט רע טאה ,עםערפ־לארשי רעד ןיא יװ ,ןטאילע
 ןײז ףיוא ןוא קיטילאפ ןײז ףיוא רתװמ וליפא טראד זיא ןעמ זא ,דיל ןשיערבעה

 ן טימעםיטנא־טסישאפ םעד טימ טפאשרבח־המשנ רענעריוװשעג
 ־עגנא טאה םאװ ,עמארד םטוהכאה ןגעװ ןבירשעג ליפ יוזא ןבאה רימ
 ־רעלטיה רעד תעב ,ןגײװש סנטפלעװצ םעד םויפ ףיוא ראטקעשזארפ םעד טלעטש
 ךיז טאה םאװ ,טםירק רעדעי זא ,ךאד זיא תמא רעד רעבא .ןדײ ןופ גנוטארםיוא
 טאה רע ביוא ןוא ,טםפיופ לקיטש א ןעװעג זיא ,עיציזאפ־םולפנײא ןא טפאשראפ
 ןפלעה וצ ןוא ןעײרשוצסיוא ןאטעג םיוטש א טשינ טאה םיא ביוא ,ןגיװשעג
 רעקידנגײװש א ןעװעג ךיוא רע זיא ,טלעװ רעד ןופ ןסיװעג סאד ןעלםײרטפיוא

 .קידלוש ׳קידלוש ,קידלוש זיא רע ןוא טםפיופ

 ןיא ,טפאכעגםיורא טשינ ךיז טראװ ןײא ןײק טימ טאה טאילע רעמורפ רעד
 ןיוש ןבאה רעקעלג עלא ןעװ ,םולפנײא ןםיורג םענעגײא ןײז ןופ ערעפס רעד
 רעד ,גנובײהרעד־עימערפ־לעבאנ ןײז טיירגעגוצ ןוא םור ןייז ןעגנולקעגםיוא
 רע טאה תורוש עשיטימעםיטנא ענעגײא טימ .ןגיװשעג טאה טםפיופ רעשיטעאפ
 רעד ןגעק טראװ ןײא ןײק רעבא ,רעדיל ענײז ןיא ״ןפאכםױרא״ טנעקעג אי ךיז
 טאה דנואפ ארזע רבח ןײז .ןריולראפ טשינ טאילע טאה ,ןדײ ןופ גנוקיליטראפ
 ־עפס ןײז ןאטעג טאה רע — ןגיװשעג טשינ טאה רע — ןגיװשעג טשינ אקװד
 ־אנרעטניא ןגעק ןוא עקירעמא ןגעק טעװערעג ןוא טכילפ ״עכעלטםפיופ״ עלעיצ
 ןוא ןעגנולשעגפארא םאד טאה טאילע .אידאר םינילאםומ ףיוא דײ ןלאנאיצ

 .ןגיװשעג
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 זםידפםה עשידײ עמעראװ ליפ ױזא עקאט םיא ןעמוק
 טשינ יאדװא ןוא יאדװא ןוא ;שיטעאפ טשינ וליפא ןוא שיטילאפ טשינ ׳ןײנ
 רעײז טימ ןבאה םאװ ,ןטםפיופ עקידנגײװש יד ןופ םאמ רעד טימ ןטסאמעג
 םעד ןסעומשנײא ןפלאהעג רעכיז םיא ןוא ןרעלטיה טקיטומרעד טײקוױםאפ
 ןשידײ ןופ ״גנוזייל רעלאטאמ״ ןייז טימ ׳געװ ןקיטכיר ןפיוא טײג רע זא ׳קנאדעג

 ;ןגײװש ןטםפיופ יד :ןמים א .םעלבארפ

19.2.65 
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 םירפוס תאנק

 ןבאה רימ ןוא ליװו רעײז רימ ןםײװ המכח טרעמראפ האנק עשירעבײרש זא
 ןצונ וצ המכח עפאנק א זיא׳ם רעבא .טרזחעגנײא ןוא טנרעלעג ןוא טרעהעג םע
 ךיז לאז רעבײרש א ביוא ־קיטירק ןגעק רעװפא ןא יװ ״דאנק ןופ דײרםיוא םעד
 זיא םיא ףיוא קיטירק עלעביוטש א טפראװ םאװ ״רעגײא רעדעי זא ,ןדערנײא
 ןבאה רעבײרש ךס א .המכח ןײק ןרעמראפ טשינ טאטלוזער רעד טעװ ,אנקמ םיא
 זא ״דחנה רעד טימ קיטירק רעד פאלק־טיוט א ןעגנאלרעד טלאװעג גנאל ןיוש
 ־ירק ןוא רעבײרש ןשירעפעש םעד אנקמ קראטש דימת זיא רעקיטירק רעדעי

 •זדלאה םרעקיטירק ןופ םיורא טדער סאװ ״דאנק יד זיא קיט
 ללכב זיא קיטירק זא ,ןטנעמאמ עסיװעג ןיא ,ןלעופ רימ ײב ןעמ ןעק יאדװא
 ־אסבא טאה׳ס רעבא ,עקיטײגמוא ןא ךיוא וליפא ןוא עיםעפארפ עראבקנאדמוא ןא
 לאז׳ס ביוא לײװ ,רעבײרש ןטריקיטירק םעד ןײז אנקמ טימ ןאט וצ טשינ טול
 ־ארפ זא ,ןעניפעגםיוא רעכיז ןעמ טעװ ,קיטסיטאטס עקיטכיר א ןרעװ טריפעגכרוד
 ןעק יװ אט .ןסײר ןופ יװ ןביול ןופ האנה רעמ ראג ןבאה רעקיטירק עלענאיסעפ

 ? ןײז אנקמ ןגעװ דײר א ןײז אד
 ןעמ זיא ,המכח טרעמראפ םאװ ,רעבײרש ןשיװצ האנק ןגעװ גאז םעד טימ
 ןשירעבײרש םעד ראנ ״דאנק עשירעגיגראפ־טשינ יד ןעװעג ןסיוא טשינ רעכיז
 םטכער םעפע ןעגנערב ןוא ןענעכײצוצםיוא ךיוא ןײלא ךיז ןליװ םעד ,טםעמראפ
 טריזיראגלװוראפ לטרעווכײלג םאד טאה ןעמ רעבא .דיראי ןשירארעטיל ןפיוא
 טנעקעג גנירג רעײז ןעמ טאה רקיע רעד .ןינע ןשירעמערק א ןופרעד טכאמעג ןוא
 ךיוא ךיז ןעמענראפ םאװ ,רעבײרש עשירעפעש ףיוא עיצאזיראגלװו יד ןעגנעהנא
 רעד זא ,ןראוועג ןעמונעגנא זיא׳ס .ןעגנוצאשפא ןוא קיטירק רעכעלטנפע טימ
 ןזומ רעבײרש עכײרגלאפרעד רעקינײװ ןוא גלאפרעד — זיא ןבײרש ןופ ליצ

 .םירבח עכײרגלאפרעד ערעײז ןײז אנקמ ראפרעד
 גלאפרעד זיא יצ ןוא גלאפרעד םניוזא זיא סאװ ,עגארפ יד ןײרא אד טמוק
 ךײרגלאפרעד רעײז ןעװעג זיא קילאיב .רעבײרש ןשיװצ םאמ עקיטכיר יד עקאט
 ־ײאעג ךיז ,ןעמאנםיוא קינייװ ראג טימ ,רעביידש עלא ןבאה ןגעװטםעד ןופ ןוא
 ,ךײרגלאפרעד טפור ןעמ םאװ ,ןעװעג ךיוא זדנוא ײב זיא ץרפ .םיא ףיוא טקינ

 יד ןיא .גלאפרעד ןײז ןענוגראפ רעבײרש עשידײ עלא שוריפב םיא ןבאה ךאד ןוא
 ־ירק ךיוא ןעמ טאה ,ײרעניגראפ רענעמונעגנא ןופ ןוא גלאפרעד םעד ןופ ןעמאר
 טאה רע סאוו ,םאד קיטירק רעד ןופ טנרעלעג רעכיז טאה ץרפ ןוא ןצרפ טריקיט
 ןטריקיטירק םעד ןופ רעטיױו טײג סאװ ,קיטירק א ןאראפ .ןענרעל טנעקעג
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 ,רעבײרש א ןופ ןעגנאלראפ וצ ןפראװעגסיורא זיא׳ם ןוא ןטײקכעלגעמ םרעבײרש
 .טשינ טגאמראפ רע םאװ

 טלאװ ׳עבטמ רעטוג א ראפ האנק ןופ גנוקידלושאב יד ןעמעננא לאז ןעמ ןעװ
 .רעביירש ענעגאלשרעד ןוא ענעגאלשעג ןגעק זיולב שטייב א ןראװעג קיטירק

 .םעפע ראפ ןײז ךאד םע זומ ,רעבײרש א אנקמ זיא ןעמ ןעװ זא ׳ראלק זיא׳ס

 ןעװעג זיא ״דײ א ןאמערא ןײק ןעװעג טשינ זיא סאװ ,ןױבצ זא ,ךיז ןאמרעד׳כ
 סשא טריקיטירק ןבאה םאװ ,רעבײרש עשידײ ןקידלושאב וצ רעטשרע רעד
 ןופ טכאמ רע םאװ ,ןגעמראפ םאד אנקמ ןשא זיא ןעמ זא ,קרעװ עכעלטםירק
 ־טלעװ סשא ןעװעג אנקמ זיא ןעמ זא ,רעכיז ןעװעג ןענעז ערעדנא .רעכיב ענײז
 ־שינ א טאהעג ךיוא רע טאה ,טכעלטסירקראפ ןראװעג זיא רע זיב שטאכ ,ןעמאנ
 טמיראב ראג ךיז ןבאה רעבײרש עשידײ עטםײמ יד ןוא ןעמאנ־טלעװ ןקידהשק
 ןפארטעג ןוא טיולפ ןרעביא ןעמאנ א ןםאשעגרעבירא ןבאה ײז םאװ ,םעד טימ

 ,ליצ ןיא

 ־רעד עקאט ךיז ןטלאװ מעברא רעשילאטםאפא סשא ןופ רעקיטירק יד ןעװ
 רעקיטכיװ א טלאװ ,האנק טקעטש קיטירק רעד ןיא זא ,ײרשעג םעד ראפ ןקארש
 טשינ קיטירק רעשירארעטיל ךיוא ןוא רעכעלטפאשלעזעג רעכעלרע ןופ לײט

 .קורדםױא םוצ ןעמוקעג

 וצ לולע ,קיטירק טריטקיד האנק זא ,גנוקידלושאב יד זיא ליװ ןעמ ביוא
 ־רעד ןופ םאלקרעביוא ןימ א ןפאש וצ ׳רעגרע ךאנ רעדא ,קיטירק ןריזילאראפ
 ןענעז ייז דלאב יוו ,קיטירק רעביא ןייטש ןפראד םאוו ,רעביירש עכיירגלאפ
 פא טםיוטש ןעמ ןוא קיטירק ןופ רדג ןופ סיורא ייז ןעמ טמענ ,ךײרגלאפרעד
 קיטירק ןײז לײװ ,םיא וצ ןרירוצ טשינ ךיז לאז רע זא ,רעקיטירק םעד הליחתכל
 םזיטאפסעד רעטקיטסעפאב א ךיז טמוקאב .האנק — יװ שרעדנא ןײז טשינ ןעק
 ןוא סיוראפ ןפיול ײז ןוא םיגרתשחא ענײז ךײלג טגירק סאװ ,גלאפרעד ןופ
 ץיפשאנ ןטײר ףראד גלאפרעד .קיטירק ןײק טימ ךיז ןפאכםיורא טשינ ־ןעײרש

 .טײקשירעניגראפ־טשינ זיולב זיא גלאפרעד ןגעק קיטירק עדעװטעי ןוא

 ןגאז טשינראג ןעק ןעמ ביוא .םזישאפ־רוטלוק ןימ א וצ טריפעג טלאװ סאד
 טרעבאר ןגעװ ןוא סמאיליװ יםענעט ןעפעשט טשינ ראט ןעמ ןוא ןאסאקיפ ןגעק
 ןעמ ראט (!דנײרפ םװאשטשתכ ןיוש ךיוא) דגיירפ םטנעדיזערפ םעד ,ןטסארפ
 ,האנק ןופ הליחתכל טמאטש קיטירק אזא לײװ ,טראװ םורק ןײק ןגאז טשינ יאדװא
 ,ריקפמ ןעמ זיא ײז .ןעלזמילש — ״ןעפעשט״ וצ ןםיוטשעג זיולב ךאד ןעמ טרעװ

 רעקיטירק םעד רעביא ןעמ טיג ,ןײז וצ אנקמ םאװ אטשינ ךעבענ זיא םאװ ,ײז
 ־רעד עקידנטײר־ץיפשאנ יד רעבא ,זאלצוש ןענעז ײז .םפיפ א ןא ,טנעה יד ןיא

 .ןריקיטירק טשינ ןעמ ראט ןגלאפ
 ,ןאט רעטשינ א טוג הליחתכל ףראד רעקיטירק רעד זא ,טושפ םע טגײמ

 ןעק ןעמ םאװ בילוצ ,םניוזא םעפע טראפשעגפא רעבײרש רעד טשינ טאה יצ
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 סעמעט עטײרג ףיוא

 רעדא ,לאדעמ א ,סוחי ,בײװ ןײש א ,ןעמאנ ןסיורג א ,טלעג ־ןײז אנקמ םיא
 ךיז זיא טא רעבא קיטירק רעביא זיא רענײא אזא .גלאפרעד ןופ םנכײצ ערעדנא
 םענײא אזא ףיוא ,םנגעמראפ עלעירעטאמ ןײק טשינ טגאמראפ םאװ ,לרעבײרש א
 ־לושאב וצ ןלאפנײא טשינ טעװ םענײק ןוא ןטלאה־תבש ײרפ ןוא קנארפ ןעמ געמ

 ,אגקמ הלילח רעבײרש םעד זיא רע זא ,רעקיטירק םעד ןקיד
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 ״טײקכעלטסירק״ עשידײ

 ״לקינארק שיאושזד״ רענאדנאל רעד ןופ גנולײספא רעשירארעטיל רעד ןיא
 ןגעװ לקיטרא עװאקישט א ןראװעג טכעלטנפעראפ טםוגיוא ןטפלעװצ םעד זיא
 ןאשזד לקיטרא םעד ןופ רעבײרש רעד .דנואפ ארזע טימעסיטנא ןוא טסישאפ םעד
 ,לארשי־אנוש רעדליװ א רעדיל ענײז ןיא זיא דנואפ זא ,תױאר טגנערב ןיקליס
 א ןופ ״רעכעה״ ןלעטש ךיז לאז רע זא ׳רענעײל ןשידײ םײב טרעדאפ רע רעבא
 יד ןבײלק ןוא ןצעז ךיז לאז רע זא ,ןדנואפ וצ גנאגוצ ןטנוזעג ןוא ןכעלריטאנ

 .טסנוק עלעםיב םאד ןצעש ןוא רעדיל סדנואפ ןיא ״לרעפ״

 רעגנױ רעד ןיא ןעמאנ לקיטש א טאה רע ןוא דײ א זיא ןיקלים ןאשזד
 ןדנואפ ןגעװ לקיטרא םאד יװ ןפוא ןטלטאפעצ םעד ןופ .רוטארעטיל רעשילגנע
 .תוחוכ סניקליס ןגיל סע װו ןענעײלםיורא קינײװ רעײז ןעמ ןעק ןבירשעגנא זיא
 ןײז ראפ ןזײװאב ערעדנא טאה רע זא ,רעשמ ןגעװטסעד ןופ ךיז ןיב׳כ
 ליױו ,ןטארעג טשינ לעיצעפם ךיוא זיא ןדנואפ ארזע ןגעװ לקיטרא סאד .טנאלאט
 ־רעביא ןיא עיצקעל א ןבעג זדנוא ליװ רע ןוא ןצלאטש ףיוא טײג רעבײרש רעד

 .רעסערפנדײ ןראגלװו א וצ קיטירק

 םזיטימעםיטנא םדנואפ ןגעװ ןטאטיצ עטכארבעג יד םאװ ,הרצ יד רעבא זיא
 ןדנואפ ראפ ,טראק רעד ןיא םאװ ץלא ראפ ןדײ טלאה רע .עראלק רעײז ןענעז
 ןוא ,עימאנאקע־טלעװ עצנאג יד טריפמוראק סאװ ׳קינטנעצארפ א דײ רעד זיא
 קידלוש זיא רע רעבא ״דרות־רפם יד טשוק רע ,עבארג א זיא הנומא סדײ םעד

 .גנוסערפסיוא ןוא גנוקידלאװגראפ ןיא

 ־רוד ןופ דײ א זיא ןעמ ןוא ״עיזעאפ״ ןיא תורוש עכלעזא טנעײל ןעמ ןעװ
 אזא ףיוא קעלק ןעײפש ןעמ זומ ,יניס ןופ הקיני ריא טיצ המשנ סנעמעװ ׳תורוד
 רעד ןעװעג זיא עיזעאפ עשיטימעםיטנא ןײז זא ,טסײװ ןעמ ןעװ טרפב ,טעאפ
 רע טאה המחלמ־טלעװ רעטײװצ רעד תעב זא ;ןבעל ןיא רעגײז ךורע ןחלוש
 ־ירעמא־יטנא ןוא עשיטימעםיטנא ןטלאהעג ןוא ןרעלטיה ןוא ןינילאסומ ןפלאהעג

 .אידאר ןשיטםישאפ ןכרוד סעדער־עדנאגאפארפ עשינאק

 ןופ תורוש עטעראנשעגפא עכעלטע רעבא זדנוא טגנערב ןיקלים ןאשזד
 ןשיװצ — טעאפ םעד ראפ שינעעזנײא ײז טימ טלטעב רע ןוא רעדיל םדנואפ
 ןופ ״םולש ןוא המחלמ״ ץנאג יװ םיורג יוזא ןעװעג תורוש יד ןטלאװ .ןדײ
 ןשיגאלאיזיפ ןוא ןלאטורב םעד סע ןעמ טלאװ ,ריפסקעש ץנאג רעדא ,ןעיאטסלאט
 ־עגסיוא עכעלטע יד רעבא .ןײרא םינפ ןיא ןרעדײלש טגעמעג ךיוא טימעםיטנא
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 ,טלעװ רעד ןיא דײ א ײס ,טלעװ יד ײם םאװ ,עכלעזא ןענעז תורוש ענעבילק
 .ײז ןא ץיגאב טוג ץנאג ךיז ןגעמ

 עטעװאכעגםיוא ערעזדנוא וצ ךיז טמענ ןענאװ ןופ ,אישק א ךיז טגערפ
 ןיקלים .דלודעג ״ךעלטסירק״ ליפ יוזא טײלעגנױ עשידײ עטעילאכעגסיוא ןוא
 ־ניא ןשידײ םעד ןצונ ,ןטראגנײװ ןקאמשעג םדנואפ ןיא ןעידארב וצ ןדײ טהצע

 .םזיםאר רעביא טײטש סאװ סאד ןבײלקפא ןוא טקעלעט
 ףיוא ןכאז ערעכליב ןײק טשינ ןיוש ןבאה רימ .ןבעל ןיא שממ זדנוא טײג׳ם
 וצ עיצידעפםקע רעדליװ אזא ףיוא יװ ,טקעלעטניא ןשידײ םעד ןצונראפ וצ סאװ
 םעד ןשיװפא ,וצרעד םינפ ןיא ײפש א טימ קםארפ ןשיטימעםיטנא ןא ןגירק
 ןיא לרעפ א ןענופעג ךיא באה טא ,טעז :ןעײרשםיוא ןוא הרוש א ןעניפעג ,ײפש
 בײרטראפ־טײצ רעטנאסערעטניא ןא רשפא םאד זיא .ץכעזױמעג ןסואימ םעד
 ןשידײ ןופ תרובשת טימ ןדײ ןײק ראפ טשיג רעבא ׳סניקלים ןאשזד יד ראפ

 .טקעלעטניא
 ןוא דײ א ןופ טכאמעג טרעװ עיצאדנעמאקער אזא סאװ ,ןעניוטש מוצ זיא׳ס
 ,קיסע םעד ןופ ןגיוא יד ךיז טבײר ןעמ .לאנרושז ןשידײ א ןיא טקורדעג טרעװ׳ס
 ןפוא םושב טײטשראפ ןעמ ןוא גאלשראפ ״ןלארעביל״ אזא ןופ טצעז סע םאװ

 ןײלק א טימ דײ א ןופ החריט יד טרעװ ןדנואפ ײב הרוש עטוג א זיא יצ ,טשינ
 .טקעפםער־ךיז לסיב

 ענעדישראפ ןכאמ ןטײצ עקיטנײה ןעמ זומ ,דיי — ןגאז רימ ןעװ רעבא
 טרעהעג קירוצ געט עכעלטע טימ זיא טא .םעיצאקיפילאװק ןוא םעיצאװרעזער
 ״דײ״ רעד .עיזיװעלעט רעשילגנע רעד ףיוא עיגילער ןגעװ עיםוקםיד א ןראװעג
 סאד .טקנופדנאטש ןשידײ םעד ןקירדםױא טפראדאב םע טאה ץנאלאג ראטקיװ
 ־עגרעטנוא המחלמ־רעלטיה רעד ךאנ ךײלג טאה סאװ ,ץנאלאג רעקיבלעז רעד זיא
 טלמאזעג ןוא ןשטײד ענעגאלשעג יד תבוטל רוט־עדנאגאפארפ־תונמחר א ןעמונ
 רע זא ,ןבעגעגרעביא ץנאלאג רעד טאה .רעדניק עשטײד ענעטילעג יד ראפ טלעג
 טקעמש רע רעבא ,״עיצאטידעמ רעטאוױרפ״ ראפ עכריק רעד ןיא טפא רעײז טײג
 ״טעלבאט יד״ לאנרושז רעשיליוטאק רעד וליפא .לוש א ןיא ןײרא טשינ לאמ ןײק
 יד גנירג יוזא ןבעגפיוא ראפ ןצנאלאג ןריקיטירק וצ קיטײנ ראפ ןענופעג טאה

 .״רעטרעדגוהראי יד ךרוד טומ ןשידײ םעד טקראטשעג טאה םאװ״ ,לוש
 עקיזאד יד ןופ ןעק׳מ .טקנופדנאטש ״ןשידײ״ א ךאנ ךיז ראפ רימ ןבאה
 טריטידעמ ןעמ ןוא עכריק ןיא טציז ןעמ :לרעפ ןײא ןכאמ ןטקנופדנאטש עדײב

 .דנואפ ארזע ןופ הרוש רעטוג א רעביא
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 סעיפארגאיב

 77 ןופ רעטלע ןיא ןבראטשעג זיא ןעסעניד קאזיא ןירעבײרש עשינעד יד
 ןראװעג טמיראב רעירפ זיא יז ןוא תושעמ עשיטסאטנאפ ןבירשעג טאה יז .ראי
 תושעמ עריא יז טאה ןבירשעג .קראמענעד םענעגײא ריא ןיא יװ עקירעמא ןיא
 עשיטאג ןביז״ עריא טימ 1934 ןיא ןראװעג םםרופמ זיא יז ,שילגנע ףיוא סנטסײמ
 .רוטארעטיל ״עשיטסיפײקסע״ — טײצ רענעי ןיא ןעװעג זיא סאד .״תושעמ
 עשינעד יד רעבא ׳טלעװ רעד ןגעק ןענאטשעגפיוא טלאמעד ןיוש זיא רעלטיה
 ,ןצאלאפ ׳רעםעלש ,ןענאראב ,ןטארקאטםירא ןגעװ טלײצרעד טאה ןירעניפש־השעמ
 טכאמעג ריא ראפ ןבאה סאװ ,רעבײרש לײט ײב ןםירעגנא ןבאה תױשעמ עריא ןוא

 ,עראװ א
 לאמא זיא עטאט ריא .עיפארגאיב־עזײר ריא ןפלאהעג וצרעד טאה ךס א
 טײצ א טאה ןײלא יז ,רענאידניא יד ןבירשאב טאה רע װו ,עקירעמא ןיא ןעװעג
 ־רעד טאה ןעמ .עיצאטנאלפ־עװאק א טאהעג טאה יז װו ,עקירפא ןיא טבעלעג
 יז .ןבײל יירד ןבירטעגפא שטײב א טימ טאה יז זא ,סעדנעגעל ריא ןגעװ טלײצ
 טקנעבעג ןוא טרעדנװעגפא טבעלעג ,שילרעטםיוא רעײז טדײלקעג ךיז טאה

 .טכענק טאהעג ןבאה ןטארקאטםירא ןעװ ,טײצ רעד ךאנ
 טימ ןעגנונײמ עװאקישט ןוא גנודײלק עװאקישט ,עיפארגאיב עװאקישט א
 םוצ רעײטשוצ רעטוג א טפא רעײז ןענעז ךיז ןגעװ םעדנעגעל עטײרפשראפ
 א ביוא — זיא ןופרעד לאראמ יד .עיצאטופער רעשירארעטיל א ןופ סקװו
 ־נײא ןעימאב ךיז רע ףראד ,טנאלאט ןםיורג וצ ןײק טשינ טגאמראפ רעבײרש
 סאװ ,ןכאז עזאירוק ןבײרש ףראד רע ןוא עיפארגאיב עטנאםערעמניא ןא ןפאשוצ
 לײװ ,טײקטמיראב וצ הלוגס א זיא׳ס .סערעטניא ןקילײװטײצ א ןפורםיורא ןלאז
 ־מוא — ןיוש רע זיא ,ײא־ײא טשינ זיא רעבײרש רעד זא ,ךיז טפאכ ןעמ זיב

 .ךעלברעטש

14.9.62 
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 ? ןטעברא טעאפ א געמ

 ןטײצ עטלא ראג יד ןיא ןוא ,עגארפ עטלא ןא זיא׳ם י ןטעברא טעאפ א געמ
 עצנאג טאה טעאפ א ,ןײנ — רעפראש א ןעװעג אישק רעד ףיוא רעפטנע רעד זיא

 עכעלשטנעמ ערעװש ןםעגעג טאה רע ןעװ וליפא ,עלעגײפ א יװ טרעלירטעג געט
 .ןטײצלאמ

 םאװ ,רעבײרש עשילגנע ןוא רענאקירעמא טימ ןעױװרעטניא ךוב א ןיא
 טעאפ ןטמיראב םעד טלעטשעג עגארפ יד ןעמ טאה ,ןענישרעד טשראקא זיא
 טזומעג טאה רע םאװ ,טקאפ רעד יצ ,טגערפעג טושפ םיא טאה ןעמ .טאילע .ם .ט
 ־טנעעג טאה טאילע י עיזעאפ ןײז וצ טדאשעג םיא טאה הנױח ףיוא ןענידראפ
 טלאװ רע ןעװ לײװ ,ןפלאהעג ךס א ראג םיא טאה׳ם ,טרעקראפ זא ,טרעפ
 ־כיזראפ רעקינײװ טימ ןוא ליפ וצ ןבירשעג רע טלאװ ,טײצ ךס א טאהעג הלילח
 ךיז טזומעג רע טאה יוזא .טײקטרירטנעצנאק רעשירעלטםניק ןוא טײקיט
 .רעדיל ענײז ראפ ןבילבעג םיא זיא םאװ ,טײצ רעײרפ רעד וצ טםנרע ןעיצאב
 ־נעװשראפ יוזא ןעװעג טשינ זיא רע ןוא גגערטש טלדנאהאב טײצ יד טאה רע

 .שירעד
 ןיוש זיא ןטײצ עקיטגײה .םעלבארפ לאיצאס א זיא עגארפ עקיזאד יד
 ,טפאשלעזעג רעד ןופ ןרעדאפ וצ טכער א טאה טעאפ א זא ,ןעמונעגגא יוזא טשינ
 שטאכ .ןעגניז — רדםכ ןענעק לאז רע ידכ ,ןטלאהוצםיוא ביוחמ םיא זיא יז זא
 ןטעאפ עכעלטע סאװ ,טקאפ םעד גאט ןקיטנײה ןזיב ךאנ ןעמ טגיױואב זדנוא ײב
 א טלײצרעד ןעמ ,ןראי ערעטלע רעדא עגנױ ערעײז ןיא ןמעברא טזומעג ןבאה
 ־עג זיא קיװײל ןעװ ,ןקיװײל טנגעגאב לאמא טאה ןעזײר זא ״דשעמ עםואימ
 ןראי עגנױ יד ןיא טלאמעד זיא קיװײל .רעטײל א טימ טעברא רעד ןופ ןעגנאג
 זא ,טלײצרעד םואימ טרעװ השעמ יד .טנעװ ףיוא רעגײל־ןטעפאט א ןעװעג
 ענײז םואימ יוזא טלדנאהאב קלאפ עשידײ םאד סאװ ,טמעשעג ךיז טאה ןעזײר

 .ןטעאפ
 .רעטעברא םעד ןוא טעברא טמעשראפ יז לײװ ,ראפרעד סואימ זיא השעמ יד
 יװ ,רעטעברא ןא ראי עכעלטע ןעװעג זיא רע סאװ ,טדאשעג רוםא טאה ןקיװײל
 טאה׳ם ,טרעקראפ .ערעדנא ןוא ןיודנאל עשיז ,ןבײל ינאמ טדאשעג טשינ טאה׳כ
 ,טגײלראפ אקװד ךיז ןבאה סאװ ,ןטעאפ לאצ א טריזילאראמעד ןוא טדאשעג ראג
 עשירעצפיז עשיראנ טײרפשראפ ןרעװ סע .קידלוש םעפע ײז זיא טלעװ יד זא
 טשינ ךיז טאה ״טלעװ יד״ ןוא טרעגגוהעג ןבאה םאװ ,ןטעאפ ןגעװװ תױשעמ
 ,ןטעאפ ״עטרעגנוהראפ״ עכלעזא טנעקעג טוג דארג באה ךיא .טכאמעג קידנסיװ
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 ןײטשטאלג בקעי

 ,שיטעאפ וליפא ןוא שילאראמ ׳ךעלנעזרעפ ןראװעג ןפלאהעג ךם א ןטלאװ סאװ
 ,״טלעװ רעד״ ףיוא טראװעג טשינ ןוא טעברא טפאשעגנײא ךיז ןטלאװ ײז ןעװ

 .תובוט עריא טימ
 רעשיגאקירעמא רעדא רעשילגנע ןײא ןײק גאט ןקיטנײה םײב אטשינ
 ,רעדיל עגײז ןופ ןײז וצ םנרפמ ךיז טראװרעד םאװ ׳טשינ טעברא םאװ רעבײרש
 ,סרעגניז עכלעזא ײרד־ײװצ א ךאנ ןעמ טניפעג רשפא •״טלעװ רעד״ ןופ רעדא

 ןריפ ײב טקיטפעשאב ןענעז ןוא געט עצנאג ךעלדרעב ערעײז ךיז ןעלזײרק םאװ
 ־קארפ ןעמ ביוא ,הכאלמ ערעװש ץנאג א ןרעװ ןעק ײרעריפ־עביל רעבא ,סעביל
 ןוא רעטנוזעג ךס א זיא טעברא העש עכעלטע .תעל־תעמ ןצנאג א םע טריציט

 ,רעגנירג

24.5.63 
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 ןטײצראי עטיוט רעדא עקידעבעל

 וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא ןרעפלאה .ל .מ ןויפ טײצראי ןטסקיצנאװצ םוצ
 ־לאה ראפ טנכערעג דיז טאה םאװ ,טאטש א ןיא םיא ןגעװ עיצקעל א ןטלאה
 טעטש עסיװעג ןיא ןבאה סאװ ,רעבײרש עשידײ ןאראפ .״טאטשטפױה״ א םנרעפ

 ןוא דמעמ א ןא ןצנאג ןיא ײז ןענעז ערעדנא ןיא ןוא םידיסח ךס א זדנוא ײב
 ןעמוקעגםיוא זיא רימ װו טאטש ענעי .אכע ןא ןא ןטראד ןענעז ןעמעג ערעײז
 טימ טנכײצעגםיוא ךיז טאה ,ןענרעפלאה .ל .מ ןגעװ עיצקעל־טײצראי יד ןטלאה וצ

 .רערעראפ־ןרעפלאה עקידנעמאלפ ךם א
 עטוג א ןבעג ףראד ןראי רעקילדנעצ יד ןיא ךיז טנכער סאװ ,טײצראי א
 טרעװ׳ם עטאד־טײצראי םנעמעװ ,רעבײרש םעד ןצאשוצפא קיטכיר טײהגגעלעג
 טלײטעגנײא ראפרעד באה׳כ ןוא טכארטעג ךיא באה יוזא .טנכײצעגפא ךעלרעײפ
 ־עגנא באה׳כ ןוא ןדאירעפ עכעלטע ףיוא ןרעפלאה .ל ,מ ןופ ןפאש ןוא ןבעל סאד
 באה׳כ .ענײז ןראי עקידנעשזדנאלב ראג רשפא ןוא ערעגאמ לאצ א ףיוא ןזיװ

 םנײז טכארבעג ןוא שינעשזדנאלב ןײז ןופ טעאפ םעד טריפעגסיורא ךײלג רעבא
 ענײז ןבעגעגקירוצ םיא ןוא טקראטשעג רעדיװ םיא טאה סאװ ,דיל־ףמוירט א
 יד טימ ןראװעג ןטלאהעג זיא עיצקעל יד .םנאלאב ןשירעלטסניק ןײז ןוא תוחוכ

 ״גנאגוצ ןעמעראװ א טימ ןוא תונװכ עטםעב
 יד ןופ ענײא רעדא ,טאטשטפיוה םטעאפ םעד ןעװעג זיא סאד תױה רעבא
 טשינ ריש עיצקעל ןײמ טאה ,ןבעל םײב ״ןעמונעגגײא״ טאה רע סאװ ,טעטש
 ךאג ךײלג ןעװעג טשינ םע זיא ,טגאזעג יװ .לאדנאקס ןתמא ןא ןעװעג םרוג
 עשירפ א ןעװעג ךאנ זיא הדיבא עטכירעגמוא יד ןעװ ,טיוט סנרעפלאה .ל .מ
 — ״ןטאירטאפ״ עשיטאטש ענײז .טיוט ץיז ךאנ ראי קילדנעצ ײװצ ראנ ,דגוװ
 ןבאה — רעטאעט ןשידײ םורא ןצונ םיא טגעלפ ןעמ יװ קורדםיוא םעד ץונ׳כ
 ןוא ןטײצ עלא ףיוא קילײה זיא רעבײרש רעשידײ רעטרעראפ א זא ,ןטלאהעג
 זא ,ןזיװעגנא באה רעדיװ ךיא .ןעמירק טשינ ןפאש ןײז ןופ ראה ןײק ראט ןעמ
 ןבעל םײב רעבײרש א ךעלרע ןוא קיטכירפיוא פא טצאש ןעמ םאװ ,טימרעד
 ןעמ טיג ,טײקכעלברעטשמוא רעגנױ ןײז ץפ ראי קילדנעצ יױוצ א טרפב ןוא
 ־עטיל רעד ןופ לײז א טרעװ רע ,ףיוא םיא טבעל ןעמ ןוא דובכ פאי טשרע םיא
 ןוא ןטכיולאב טרעװ חוכ רעשירעלטסניק ןײז לײװ ,קידעבעל טרעװ רע .רוטאר
 ־עטיל רעכעלצעזראפ ןוא רעקידעבעל א ןופ געװ ןקיטכיל ןפיוא טריפעגסיורא

 .רוטאר

405 
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 טגיל סאװ ,רעבײרש א — רעקיםאלק א טריניפעד לאמ א טאה רעצעמע
 רעקיטנאק זיא גנוןצאב יד טא .טשינ םיא טנעײל רענײק ןוא עצילאפ רעד ףיוא
 ערעזדנוא ײב ןרעה ןוא ןעז סע ןעק ןעמ ןוא רעקלעפ עלא ײב יװ זדנוא ײב
 עכלעזא ןראװעג ןבירשעג הלילח ןטלאװ זדנוא ײב ןעװ .ןטײצראי עכעלרעײפ
 ןגעװ ,שילגנע ףיוא ׳עקירעמא ןיא ןענישרעד קירוצ גנאל טשינ זיא׳ם יװ ׳רעכיב
 עקילײה יד .קנעב ףיוא ןוא שיט ףיוא ןאטעג ךיז טלאװ ,ןרעזײרד ראדאעט
 וצ טמוק׳ם ןעװ ,רוזנעצ ערעװש א ףיורא זדנוא ײב טגײל טײקכעלריראבמוא
 טשינ ןעמ טצאש זדנוא ײב .ענעגנאגעגקעװא ערעזדגוא ןגעװ ךעלשטנעמ ןבײרש
 םיריש ןופ זא ,זיא טאטלוזער רעד .תוחבשתו םיריש טגניז ןעמ ראנ ,פא
 ־ביול ןיא ןרעדנא םעד רענײא ןגײטשרעבירא ןלעװ טשינ לאז ןעמ יװ ,תוחבשתו

 ,שינעײקרעביא עלאנאב א ןוא ענאטאנאמ א ןפאש ךיז זומ ,ןטעטיפע
 ךאנ — יוזא ןוא רעבײרש עקידעבעל עטמיראב וצ ךיז רימ ןעיצאב יוזא
 רימ תױה .רעקיםאלק ערעזדנוא וצ ךיז רימ ןעיצאב — ךעלצימש עכעלטע טימ
 לדגתי ןכיוה ןײא רימ ןענעײל ,ןטײצראי לקיצ ןופ סיורא טשינ לאמ ןײק ןענעק

 .ןטנאיראװ רעקילדנעצ ןיא ,שדקתיו
 אזא טימ וצ טשינ ךיז טפאכ םלועה תומוא יד ײב רוטארעטיל ןײא ןײק

 ־ידײ רעזדנוא יװ ןטײצראי עקידכעלײק ןוא עםיורג עריא וצ ןערב ןוא תובהלתה
 ןטימ רוטארעטיל רעזדנוא ףיוא־ןבעל ןוא פא־ןבעל ןײלא רימ .רוטארעטיל עש
 ערעזדנוא ןאט וצ ״דשעמ־תעב ,ןםעגראפ רימ רעבא .ןטײצראי ערעזדנוא ןופ חוכ
 עלעקנערפש ןײק .ןצאשוצפא ײז — תמא לש דסח םעד ןטײקטמיראב עשיסאלק
 טשינ ןופ ביוטש רעד רעבא ,רוטארעטיל רעזדנוא ףיוא ןלאפ טשינ רימ ןזאל
 ־נוא טבעל יאדװא .טשינ זדנוא טרא — רעבײרש ערעזדנוא ןופ רעכיב ןענעײל
 ריא ןיא וליפא רעבא ,ןדנעטשמוא עשיפיצעפם ײב ללכב רוטארעטיל רעזד
 וצ וצ ךיז טפאכ ןעמ יװ טעז ןעמ ןעװ ,שימאקיגארט טפא טרעװ טײקשיפיצעפכ
 לאז .ךערײװ ןקילײה ןעלקאש ןײא ןיא טלאה ןעמ ןוא ןטײצראי עשירארעטיל יד
 זדנוא ײב זיא׳ם .ללכ ןופ םיורא ןײלא ךיז םענ ךיא זא ,ןעגײמ טשינ הלילח ןעמ
 לעטשנײא ןא זיא׳ם ;ראכ םענײמעגלא םעד ןיא ןלאפוצניירא טשינ ךעלגעממוא
 ןײק זדנוא ײב טשינ ןעמ טבײרש ראפרעד .ןאפש ןיא ןײג ןזומ עלא ןוא אזא
 ־איגאה ראנ ,רעקיםאלק עדעזדנוא ןגעװ ,ןעגנוצאשפא עשירארעטיל ערעטכיי
 יװ רעמ ,טײצראי א וצ ,דימת ןעמענ רימ .ןטפירש עקילײה שממ — עיפארג
 רעמ ץלא ,קעװא ןעײג׳ס ןטײצראי רעמ םאװ ןוא ;המשנ תילע ראפ עלעזעלג א
 ןערב ןטימ ןוא ;רעקיסאלק ערעזדנוא ןרעװ רעקידהילע ןוא רעטרעטײװרעד
 ןײק ןגירק םאװ ,ןעגנוצאשפא ערעזדנוא רימ ןרוכישראפ ךעלזעלג־המשנ יד ןופ

 ,ןרעטכינוצםיוא ךיז טײהנגעלעג יד טשינ לאמ
 םעײנ א טריפעגנײרא ןטלאװ רימ ןעװ ,גנושירפרעד א ןעװעג תמאב טלאװ׳ם
 ־אלק ערעזדנוא טלעטשעגקעװא ןטלאװ רימ ןוא ןטײצראי ערעזדנוא ןיא ליטם
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 סעמעט עטײרג ףיוא

 רעד טימ טלאפ סאװ ,סאד ןוא ן סעצילאפ עטנעײלעג ,עקידעבעל ףיוא דעקיס
 ,םעדײז־רוטארעטיל יד טיג גנאגוצ אזא ,טרעקראפ .ןלאפקעװא געמ ,קעװא טײצ
 ־ברעטש רעײז ןיא — ןעמעטא וצ טפול רעמ ערעזדנוא סרעטעפ ןוא סרעטאפ

 .טײקכעל
 ןופ ״קרעװרעטסומ״ יד ןופ עירעם רעד ןיא ,קירוצ גנאל טשינ זיא טא
 ןענישרעד ,עניטנעגרא ןיא דנאפ־ץישפיל ףסױ םעד ןופ ,רוטארעטיל רעזדנוא
 ןופ עטאד רעד טימ ןדנובראפ זיא םירפס־רכומ עלעדנעמ .עלעדנעמ — ךוב א
 ־נעמ לײװ ,גנודניבראפ עטכערעג א זיא׳ם ןוא רוטארעטיל עשידײ ראי טרעדנוה

 ,1864 ןיא ןראוועג טכעלטנפעראפ זיא סאװ ,״עלעשטנעמ ענײלק םאד״ סעלעד
 ,בגא .רעטםײמ ןשידײ ןקיניזטםװואב ןםיורג א ןופ םוקנא םעד טגאזעגנא טאה
 רעסעדא םעד ןיא ןקורד ןביוהעגנא ךיז טלאמעד ״עלעשטנעמ ענײלק סאד״ טאה
 ןופ ״רשבמ לוק״ רעד ןראװעג ןײלא ךיז ראפ זיא קרעװ םאד ןוא ״רשבמ לוק״

 .בוט־םוי ןשירעלטםניק א
 רעשידײ רעד ןופ בײלקפא ןימ א זיא סאװ) עירעם רעד ןופ ראטקאדער רעד
 קרעװ ןבילקעגפא ןײז ראפ ןבילקעגסיוא טאה ,יקםנאשזאר לאזמש (רוטארעטיל
 דארג ,רוטארעטיל עשידײ ראי טרעדנוה ןופ עטאד עשיראטסיה יד ןרעייפ וצ
 רע ןוא עיגעליוױרפ םיקםנאשזאר זיא סאד .״רעמורק רעד עקשיפ״ אקװד ןוא
 ןיוש ןעמ ןעק קרעװ סאד ,תמא ,קאמשעג־בײלקפא ןײז ףיוא טכער עלופ יד טאה
 ־וגרא ןעק ןעמ ןוא ראבנעײלמוא ןיוש זיא׳ס ,ןעמענ טשינ ליומ ןיא טעמכ רעמ

 יװ ,רעבא .בײלקפא ןקידעבעל א ראפ קיםאפ טשינ זיא קרעװ אזא זא ,ןריטנעמ
 לאומש גאגאדעפ־רוטארעטיל ןוא רעשראפ־רוטארעטיל רעשיגרענע רעד ,טגאזעג
 .קרעװ־לגיפש א ראפ ליװ רע קרעװ רעסאװ ןבײלקוצפא טכער א טאה יקסנאשזאר

 ןוא סעטאבעד עםײה ןענאטשטנא אי ןענעז ןעלעדגעמ םורא דארג רעבא
 ןײגוצוצ — עטכערעגמוא רעדא עטכערעג — ןוװרפ ןראװעג טכאמעג ןענעז׳ס
 ןראװעג טכאמעג ןענעז ןוװרפ עכלעזא .השורי םגדײז םוצ םאמ דערעטכינ א טימ
 ־רע רעזדנוא ןעװעג ךאד זיא עלעדנעמ לײװ ,שידײ ןיא ײם ,שיערבעה ןיא ײס

 .תונושל עדײב ערעזדנוא ףיוא ןוא ןופ רעלטםניק רעטסערג ןוא רעטש

 סאד זיא ״עקשיפ״ זא ,ןסאלשאב טאה יקסנאשזאר לאומש סאװ ,טקאפ סעד
 טשינ םיא טימ געמ ןעמ .ךאז ןײז זיא ,ןעלעדנעמ ןופ קרעװ עטסקידעבעל
 ׳קרעװרעטםומ יד ןופ ראטאיציניא ןוא ראטקאדער רעד יװ ,רע רעבא ,ןײז םיבםמ

 ־טײצראי מעד ןיא ןלאפעגנײרא שוריפב זיא רע רעבא .ךרד ןײז טימ ןייג ךיז געמ
 טאה השורי םעלעדנעמ םורא זא ׳טריראנגיא ןיטולחל טאה רע ןעװ ,ןרעזדנוא ןאט
 ןא ןגעװ גנוגעכײצראפ אזא זא ,ךיז טכאד רימ ,םימש םשל — טגירקעג ךיז ןעמ
 ־ידײ ראי טרעדנוה ןופ עטאד רעד תובישח ןבעגעגוצ ראג טלאװ קרעװ־בײלקפא
 עיסוקסיד עקידעבעל א ראפ טמוק׳ם זא ,ןזיוועג טלאװ׳ס ליױו ,רוטארעטיל עש
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 ךייטשטאלג בקעי

 טקעדאב טשינ טרעװ רע זא ןוא רוטארעטיל רעשידײ רעד ןופ ןדײז םעד םורא
 .בױטש־טײצראי ןשיטעטםעיאמ א טימ

 ־אדעטיל רעזדנוא ראפ ןוא ןעמאנ םעלעדנעמ ראפ ןעװעג טלאװ רענעש יװ
 ־רעטםומ ןבילקעגפא ןײז אקװד זא ,ןזיװעגנא טלאװ ראטקאדער רעד ןעװ ,רוט
 זא ןוא ,םיוב םעלעדנעמ ףיוא לגײװצ טיוט א יװ ןראװעג טנכײצאב זיא קרעװ
 ןיא עקאט ,עיםוקסיד עשיגאגאדעפ א ןעמוקעגראפ קרעװ םעד םורא וליפא זיא׳ס
 םעד ראפ טוג ןוא רוטארעטיל רעד ראפ טוג ןעװעג טלאװ׳ס .אפוג םערײא־סאנעוב
 ראפ גנורעראפ רעד ןופ טרענימעג טשינ ראנ טשינ טלאװ׳ם ןוא ,ראטקאדער

 .תובישח עקידעבעל ןבעגעגוצ ךאנ םיא טלאװ׳ס ראנ ,מירפם־רכומ עלעדנעמ
 זא ,רעקיםאלק יד ןופ דרעב ןוא ןםנאװ יד ןעמ טלזײרק זדנוא ײב רעבא
 ןקילײהראפ יוזא ןעמ ןעק דערײװ טימ אקװד .ביוטש טימ טקעדאב טרעװ ראה עדעי
 ןעמ יװ וענעײל םיא ןוא םיא וצ ןײגוצוצ ןבאה ארומ לאז ןעמ זא ,רעקיסאלק א
 יד ןוא רוד רעזדנוא ןגאז וצ םעפע ךאנ טאה םאװ ,רעבײרש ןקידעבעל א טנעײל
 הלילח םיא ןופ ןעמ טמענ ,רעקיסאלק א טריקיטירק ןעמ ןעװ .ןעמוק סאװ תורוד
 .ןקעטאילביב יד ןיא ץלא דאנ ועמ טניפעג ײז ,ןכאז ענעטארעגמוא עגײז וצ טשינ
 רעקידװעבײלב ץיז וצ גנאגוצ םעד רעמעװקאב ןוא רעמארג זיולב טכאמ ןעמ

 •טײקשירעפעש

4.6.65 
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 ןעפ רעד ףיוא סאלש א

 זא ׳ןגאז לאמ א ךאנ םע געמ ןעמ ןוא טגאזעג לאמ עכעלטע ןיוש באה׳כ
 ןםיורד ןופ טמוק םאװ ׳רוזנעצ ןגעק .רוזנעצטםבלעז — זיא רוזנעצ עטסגרע יד

 ןעק׳מ ׳ןבעג הצע ןא ךיז ןעק ןעמ ׳ןגילקרעבירא יז ןעק ןעמ ׳ןפמעק ןעמ ןעק
 םעד ףיוא ןעקניוװצנא יװ ׳ץעזעג סאד ןײגוצמורא יוזא יװ םינפוא ןעניפעג
 ׳קינײװעניא ןופ ןפאשעג טרעװ םאװ ׳רוזנעצ יד רעבא .ןגאז וצ ןטאבראפ זיא םאװ
 טימ ךיז טרעװשאב ןעמ ןוא ןײלא ךיז ףיוא ףיורא טגײל ןעמ םאװ ׳רוזנעצ יד
 טיג ןעמ ראינ ׳טשינ ןעמ טפמעק ריא ןגעק לײװ ׳רוזנעצ עטספראש יד זיא ׳ריא

 םעד יװ ןא סע טמענ ןעמ ןוא העפשה ריא רעטנוא טלאפ ןעמ ׳רעטנוא ךיז
 .ןבעל ןיא ךרד ןטםשיטקארפ

 ־אב ןעמ .ןראי ערעטעפש יד ןיא רוזגעצטסבלעז וצ ןעמ טמוק ךעלנײװעג
 וצ ןכוז טשינ ףראד ןעמ ׳רעלעט ןפױא ןגײלםיורא ןעמ זומ ץלא טשינ זא ׳טםילש
 •ןשטנעמ ליפ וצ טימ ןגירקראפ טשינ ךיז ראט ןעמ ׳תולװע עלא ןטכירראפ
 זא םעצולפ ןריפשרעד סאװ ׳ןשטגעמ עשירעפמעק דארג ןבאה ןעקנאדעג עכלעזא
 ךיז ןרעמ׳ס זא ןעזרעד ײז .ןײלא טפא ץנאג ןוא ׳דיראי ןפיוא טפא וצ ןענעז ײז
 טימ ןםײרוצנײא טשינ ךיז טניול׳ס זא ריפסיוא םוצ ןעמוק ײז ןוא םיאנוש ערעײז
 .שיט ןיא ןאט פאלק א ןוא תולווע ןכוז רועיש רעד זיא גבאל יװ .ןשטגעמ ליפ וצ
 א ןבײהפיוא ערעדנא ןיוש ןלאז ׳עלהלװע ןא ןזאלכרוד לאמא ןעמ געמ רשפא
 ךיז ראפ ןיוש ןעמ געמ ׳ןטכארט יוזא ןא ןעמ טבײה .המחלמ ןיא ןײג ןוא ײרשעג

 .רוזנעצטםבלעז ןופ עפוטש יד טכײרגרעד טאה ןעמ זא ׳ןענעכײצראפ

 זיא םאװ ׳טײקוױםערגא רעקילאג ןוא רעזאלצונ ןופ טשינ ךיז טדער אד
 לאמ ןײק טדייל תועשר יד טא .םם רעכעלטפאשלעזעגיטנא ןוא שירעפעשיטנא
 ןטכערעג ןיא טײג םע .רוזנעצטסבלעז ןופ רעדא ׳ןילפיצםידטםבלעז ןופ טשיג
 ׳םזיטאפםעד ןכעלטפאשלעזעג ׳טײקידתױנפ ןגעק ׳טײקיטכערעגמוא ןגעק ףמאק
 רעשיײטראפ ׳קאמשעג ןקיליב ןגעק ;רוטארעטיל רעד ןיא סאמ ןוא גאװ רעשלאפ
 ־נעלק יד ןיא םזינילאטם־ןײלק ןגעק ;סאטעדנעװ עשיײטראפ ןוא טײקידלזײלק
 רעד טא .םעיצאטופער ענעפאשעגטםבלעז ןוא עשלאפ ןגעק ׳ןעגנוריפורג עטכ
 זא ,״ןעזנײא״ ןא טבײה ןעמ לײװ ׳ןבעגעגפיוא טײצ רעד טימ טרעװ ףמאק
 תחנ ןײק ראג ןוא שפנ־תמגע זיולב ןופרעד טאה ןעמ זא ׳טשינ ךיז טניול׳ס

 .טשינ
 ׳הנעט ןײא טאה רע .ןײז־ילכ עטוװרפעגםיוא אנוש רעד ךאנ טאה וצרעד
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 ןייטשטאלג בקעי

 יד ןופ גלאפרעד םעד אנקמ ועלנײװעג זיא תולװע ןגעק טפמעק םאװ רעד זא
 ןוא שיגאל טגגילק׳ס לײװ ,לכש ןפיוא דימת ךיז טגײל הנעט יד .עכײרגלאפרעד
 אזא טײטשראפ טײהשטנעמ יד זא ,ךעלריטאנ יוזא זיא האנק .ךעלדנעטשראפ
 ןוא הנעט רעד טא טימ ןצישאב דימת ךיז ןעק גלאפרעד רעקיליב ןוא ;ליפעג
 א יװ זיא גלאפרעד לײװ ,ןעקמאבוצ ןלעװ םאװ ,רעצישאב רעטנזיוט ןגירק

 •רעקעלרעלעט ןוא רעפעלשכאנ ,רעגגעהנא ךם א וצ טיצ םאװ ,טענגאמ
 וצ ךיז שיראטינאםמוא םנטםײמ זיא׳ם זא ,ןריפש ןא ןעמ טבײה ראפרעד
 םענעריולראפ א ןיא לוק םאד ןבײהפיוא ןוא ןגלאפרעד עםיװעג טימ ןטםעמראפ
 ףיוא םאלש א ףיוא טגנעה ןוא טנאהרעביוא יד טמענ רוזגעצטםבלעז יד .ףמאק

 .ןעפ רעד
 ־םיכאזאמ םעד ןפאטנא ןופ אצױ־לעופ א זיא סאװ ,גלאפרעד א ךיוא ןאראפ
 ןעמ רעמ סאװ .ןעגנוגײנ עכלעזא ןבאה סאװ ,ןשטנעמ עםיװעג ײב רעדא ןשיט
 ־כענק א ןקעװ ײז ויא םע טעװ רעמ ץלא ,ןטערט ןשטנעמ עכלעזא ףיוא טעװ

 .רעטעפשפא ןוא רעקיניצ ,רעטערמ םוצ ליפעג שיט
 ךיז ןיב׳כ ז ״עיצאטרעסיד,/ יד טאי ןעמוקעג דײר וצ זיא סאוו ןגעקטנא
 ־מוא ןא ןרעװ טכעלטנפעראפ טפראדאב רשפא טאה טרא םעד ףיוא זא ,רעשמ

 ןראװעג טליטשעגנײא זיא רע ןוא הלװע רעײנ א ןגעק ײרשעגסיוא רעטרירוזנעצ
 .רוזנעצטםבלעז ןופ םאלש ןקיליװײרפ םעד ךרוד

15.11.63 
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 ? ןײלא ךיז וצ רימ ןדער

 זא ׳ןגאז ןעמ ןעק תחא לגר לע רעבא ,רוטלוק ןריניפעד וצ רעװש זיא׳ם
 רדםכ טרעװ סאװ ׳למאזנא רעד ׳קלאפ א ןופ סטוגךוא־באה עקיטסײג םאד זיא׳ה
 לגיפש םעד ןיא טײג׳ס לײװ ׳ןביוהרעד דובכ טימ ׳טצופעגרעביא ןוא טלדײאעג

 .ןטײקכעלמיטנגײא עטםנעש ענײז ןוא קלאפ א ןופ
 ןא ןופ השקשינ ןעמונעג ךיז ףיוא ןבאה רימ זא ׳ןגאז ןעמ ןעק ראפרעד
 ־נוא ןופ םינפ עקיטסײג סאד ךיוה ןטלאה ןוא ןעלקיװטנא ׳ןטיהוצפא ׳באגפיוא
 ־סיורא ןוא ןםיורג דיז ןעק ןעמ סאװ טימ ןוא ןגײא זיא סאװ ׳ץלא ׳קלאפ רעזד
 רעד ןושל זיא ׳עיציניפעד רענעמונעגנא רעד טיול .טלעװ רעד ראפ ןלעטש
 ןושל לײװ ׳קלאפ א ןופ רוטלוק רעד ןופ לײט רעטסקיטכיװ ןוא רעטםערג
 ־אמ ןײז ןופ ׳המשנ־םקלאפ א ןופ ןלעצ ןוא ךעלרעמעק עלא ךיז ןיא טלאהטנא

 .אװינ ןלעוטקעלעטניא ןוא ןשילאר
 טעברא־רוטלוק רעזדגוא ןופ לדנײש םאד זא ׳ןעגנורדעג ןענאד ןופ זיא
 ראפ רעפמעק עטםקראטש יד ןײז ראפרעד ןפראד רימ .ןושל עשידײ סאד זיא
 ןעמ .ןושל רעזדנוא ןופ תובישח רעד ראפ ןוא גנוטלאהפיוא רעקידעבעל רעד
 עקידנריטפוראק ןוא עטכײל ׳עײנ טימ געװ ןופ ןגאלשפארא ן.־אל טשינ ךיז ראמ
 גנאג םוצ גנולעטש רעזדנוא ןשרעדנא ןזומ רימ זא ׳עיצאלימיסא ןופ סעציניפעד
 יד ןלאז .תוצופת יד ןיא עיצאלימיסא רעכעלריטאנ רענעפורעג יוזא רעד ןופ
 .ןליװ ײז ביוא ׳עיצאלימיםא אזא ןרעלקפיוא ׳ןבעגראפ ׳ןרעפטנעראפ ןגאלאיצאס
 ־ערוטלוק רעזדנוא ןופ גנוטלאהרעד רעד ןיא טריסערעטניאראפ ןענעז םאװ ׳רימ
 טימ ןתמו־אשמ ןטכײל א ןיא שידײ ףיוא ןײז רתװמ טשינ ןראט ׳תורישע רעל

 .עיצאלימיסא
 ןא ׳ןעגנונאמרעד טימ ׳השודק טימ לופ זדנוא ראפ זיא שידײ תעב רעבא
 ןטפאכראפ א טימ ןדער רימ ןוא דײרפ ןוא ןרערט טימ לגאל רעטלופעגרעביא
 טנײשאב ןוא ןטלאהעגפיוא זדנוא טאה סאװ ׳רעדנװו ןקיזאד םעד ןופ םעטא
 ־רעביא סע ןליװ רימ ןעװ ׳זאלפליה טעמכ רימ ןענעז ׳תולג ןיא ןבעל רעזדנוא
 טפראדאב ןיוש ןבאה רימ ךיוא .רעדניק־םדניק ןוא רעדניק ערעזדנוא ןבעג
 ־קנעב רעטקנעדעגנײא ףיוא ׳עיגלאטסאג ףיוא שידײ ןופ השודק יד ןצעזרעביא
 ןא טײקזעיגילער א ׳השודק־ץאזרע ןימ א ןראװעג ןיוש םאד זיא זדנוא ײב ׳טפאש
 ־נוא זדנוא ןבאה ןטלאהעגפיוא .תוחילש רערעכעה א ןא ׳רעטיצ ןזעיגילער ןתמא
 עײנ יד ןיא ׳ןבעל רעזדנוא ןופ םאר יד ןראװעג ןענעז סאװ ׳תונורכז ערעזד

 .גגולצראװסיוא רעזדנוא ךאנ ׳ןעמײה
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 ןײטשטאלג בקעי

 ךיז טדער סע ןוא ,רעדניק ערעזדנוא וצ ןעמוק רעבא רימ ןענעק םאװ טימ
 ךאנ ןעמ ןעק ײז רעביא סאװ ,יד טשינ ,רעדניק עקידנםקאװרעטנוא יד ןגעװ אד
 אד ןדער רימ י ןלוש עשידײ יד ןיא ןקיש ןוא ןלעפאב ײז ןוא הטילש א ןבאה
 ןוא ײז ןופ סיוא ךיז טפעװ שידײ ןינע רעצנאג רעד םאװ ׳ערעסערג יד ןגעװ
 ,טכארטראפ קיטכיר עקאט ךיז רימ ןבאה .זדנוא ןופ קעװא טירט ןלעטש סאװ
 ־ריראב עפאנק זדנוא טימ טאה רוד רעקידנםקאװרעטנוא רעגנױ רעד סאװ ראפ

 ז ןטקנופ
 עשיגאל ןלעפ זדנוא רעבא ,טנגױ רעהנוא טימ ןהנעטםיוא ךיז ןפראד רימ
 טנכײצעגםיוא טנרעלעגסיוא ךיז ןבאה רימ ,לענאיצאמע וצ ןרעװ רימ .ןטנעמוגרא
 עקיזאד םאד רעבא .רעקינײװ רעמ ךיז ןעײטשראפ רימ ןוא ןיילא ךיז וצ ןדער

 .רעדניק ערעזדנוא ףיוא העפשה עפאנק א טאה ןושל־טפאשקנעב
 טא טימ ךיז ןהנעטסיוא ראפ טאראפא ןײק טלקיװטנא טשינ ךאנ ןבאה רימ
 ןענעז ײז ביוא .זדנוא ןופ קעװא ןדליב ןוא םיוא ןדליב ןײלא רימ סאװ ,טנגױ רעד
 ןענעז םאװ ,ײז רעבא ,ןײרא ליומ ןיא רשפא זדנוא ײז ןקוק ,רעדניק עקידצרא־ךרד
 םאװ ,טײצ רעזדנוא ןופ טלעװ רענעקארשרעד־קיטםײג רעד ןיא טרעדילגעגנײא
 יד ,״ןעמ גנאי ירגנע״ יד ןופ ןעגנוגעװאב עשירעלטםניק עטםײנ עלא ןענעק
 ןוא ״סעקינטיב׳, יד זיב ,רוטארעטיל רעשילגנע רעד ןיא טײלעגנױ עטזגורבעגנא
 רעזדנוא ןןטאטש עטקינייאראפ יד ןופ טנגוי רעטקעטשעגנא־שיטםידוב רעד
 ןדעי ףיוא טפאכ ןוא קיזומ רעד ןיא ץלירג ןטצעל ןדעי ןעק םאװ ׳טנגױ ערעײט
 ־רעביא ײז ןוא טנגױ רעקיזאד רעד וצ ןעמוק ןעמ לאז יוזא יװ — קעלפ־אסאקיפ

 י השורי עשיטײצראי עקיטײצראפ רעזדנוא ןרעפטנע
 קידעבעל א ןוא רוטלוק עקידעבעל א .גנאלק ןטיוט א ללכב טאה השורי
 םענײק ףיוא ןעגניװצ ײז רעבא ,קירק עכעלטע ,םיוראפ טירט עכעלטע ןכאמ ןושל
 .םינינע יד ראפ ןיז א ןבאה םרעלבירג עלענאיםעפארפ זיולב ״דשורי ףיורא טשינ
 רימ ,ןא טשינראג רימ ןטאב ,רעפיולטנא םעד ,ןרעזדנוא ןאמנגנױ ןשידײ םעד
 ־על םעד ,םיא טלעפ׳ס רעבא ,השורי — ץוחא ןפיוקראפ וצ טשינראג םיא ןבאה
 ןײז וצ לפטמ ךיז טײרג טשינ ךאנ זיא רע ,םעד ראפ ןיז א ,ןכעלטנגוי ןקידעב
 ־נעדיא השורי עשידיי ביוא .טייצ ןײז ןופ אפמעט ןטימ ןבעל ליװ רע .השורי טימ
 טנאפש ,טײהנעגנאגראפ רעטלארוא טימ זיולב קנאדעג ןײז ןיא ךיז טריציפיט
 טײקידנעװטיונ א זיא םע זא ,ןגײצרעביא טשינ ךיז טזאל ןוא ןופרעד קעװא רע
 רעקיטײצטנײה רעד ןיא דײ א יװ ץנעטםיזקע רעקידרעטײװ רענעגײא ןײז ראפ

 ,טלעװ
 ,ןעקנעדעג ןענעק ראנ טשינ ףראד קלאפ א ןופ רוטלוק יד זא ,זיא תמא רעד
 רעזדנוא סעצײלפ ערעזדנוא ףיוא ןגארט רימ .ןסעגראפ — ןענעק ךיוא זומ ראנ
 ןוא תױװל ןענעז ערעזדנוא ןטנעמאמ עטםקידעבעל יד .ביוטש ןקילײה ןצנאג
 ןביג רימ .טםאלאב ןײק ךיז ןופ רעטנורא טשינ לאמ ןײק ןפראװ רימ .ןטײצראי
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 סעמעט עטיירג ףיוא

 ־סיוא רעקיראטסיה־רוטארעטיל ןקיטפנוקוצ םעד טײהנגעלעג עטםדנימ יד טשינ
 ןבארגאב רימ .טנאלאט םענעעזראפ א ״דלילח ,רעדא ,םענעסעגראפ א ןבארגוצ
 ־רוטלוק ערעסערג א ןגארט רימ .ײז טימ ןרידאראפ רימ ׳םיתמ ערעזדנוא טשינ
 ןאמגגנױ םוצ .רעקלעפ ערעדנא ־ןם א יװ ,רעצײלפ עדימ ערעזדנוא ףיוא אשמ
 ־קערש רעזדנוא ןיא טבעל םאװ ,דײ ןגגױ םוצ ,טײצ רעד טימ סיוראפ טײג סאװ
 טשינ ןוא ,ןדײ־טלעװ יװ ןדער רימ ןזומ טנגױ רעשידײ רעזדנוא וצ ,עכאפע

 .ךשמה רעזדנוא ראפ שינעעזנײא ײז ײב ןצפיזסיוא
 ,גנורעדנװואב עטלצראװעגנײא רעזדנוא ןבעגרעביא טשינ ײז ןענעק רימ
 ביוחמ ןענעז ײז ךיוא סאװ ראפ ןכאמ ראלק ןפראד רימ ,ןזײװאב רימ ןפראד ײז

 ןבאה ,טגאזעג רעירפ יװ ,ןושל רעזדנוא ןוא רוטלוק רעזדנוא ןײז וצ ךישממ
 רעזדנוא וצ טשינ רעבא ,ןײלא ךיז וצ ןײש רעײז ןדער טנרעלעגםיוא ךיז רימ
 רעד טימ ןטקאטנאק ןפינקנא ןופ טעברא יד זא ,ןעקנעדעג ןזומ רימ ״טגגױ
 ראפרעד .ץנעגילעטניא ןוא גנופיטראפ ,קאומשעג ןוא טקאט ךם א טרעדאפ טגגױ
 ־םיוא ראפ ןוא םידוביכ ראפ ןינע ןײק ןרעװ טשינ טעברא־רוטלוק עשידײ ראט
 ןזומ רימ .רעוט עכעלטפאשלע עג עקיטנעהפא ראפ ןבעל ןיא ללח םעד ןליפ
 ־כרוד ןענעק ךיז ןלאז סאװ ,ןשטנעמ עגנוי עכלעזא ןעניפעג ןוא ןכוזםיוא ,ןכוז

 •ןבעל ןגעװ ראנ ״דשורי ןגעװ ראנ טשינ ,טנגױ רעד טימ ןסעומש
 ־עג ראלק תמא ןא ףיוא זדנוא זיא עפארײא רעשידײ רעד ןופ ןברוח ןכאנ
 בושי ןשידײ ןײא ןופ םאנסיוא ןטימ .ןברוח רעקיטםײג רענעגײא רעזדנוא ןראװ
 רעםיורג רענעי ןא ןראװעג ןאטעג טעברא עצנאג רעזדנוא זיא ,ײװצ רעדא
 ךם א .םײה רעטלא רעד ראפ שיטםירעטקאראכ ןעװעג זיא סאװ ,שפנ תריסמ
 טשינ ןבאה ןײלא רימ וליפא ביוא .ןדײ עשירטנעצאגע ןראװעג ןענעז זדנוא ןופ
 ־עגטימ ןבאה רימ םאװ ,ךעלקעפ עשידײ עכעלטע יד ךיז ןופ ןפראװעגרעטנורא
 ,רעדניק יד וצ שינעעזנײא רעכעלרעטאפ טימ ןגיוצאב ךיז רימ ןבאה ,טכארב
 ןיא ןםקאװעגנײרא ,דמערפ יד ךיז ןיא ןעמונעגנײרא ןוא ןםקאװעג ןענעז םאװ
 ראפ ןטלאהעג ןבאה רימ םאװ ,ץלא ךיז ןופ ןבירטעגסיורא ןוא ,דמעדפ רעד

 .רעײט ןוא קילײה
 רעד זא ,טסװועג ןבאה רימ ,תופתוש־ןולובז־רכששי ןימ א ןעװעג זיא׳ם
 טעברא ןוא טרםחמ ןולובז ןוא ןטלעצעג ענײז ןיא טציז רכששי לזײא רעקינײב

 ןבאה רימ ׳םײה עטלא יד טציטשעג ןבאה רימ .רעטיג עלעירעטאמ ענײז ףיורא
 ־אב ךס א ןגיוצעג ןופרעד רעבא ןבאה רימ ,בוח רעזדנוא זיא סאד זא ,טםװועג

 םאד .ןציטש וצ ךיז ןעמעװ ףיוא ןוא ןציטש וצ ןעמעװ ןבאה רימ זא ,גנוקידירפ
 ,ןבעל ןשידײ ןופ ןטיבעג ליפ ףיוא עיטאפא רעקיטםײג א ןופ הבים יד ןעװעג זיא
 םוטעמוא זיא סאװ ,רוטארעטיל רעשידײ רעד ןופ םאנםיוא ןכעלקילג םעד טימ
 טרענעג ,רענײב ןוא רענייטש ףיוא ,ענאזאװ־ללח רענעגײא ןא ןיא ןםקאװעג
 ערעזדנוא ןראװעג בורח זדנוא ןענעז סע ןעװ .ןטפאז עשירעפעש ענעגײא ןופ
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 ןײטשטאלג בקעי

 ,טריפשרעד ,ןײלא ריז טימ םינפ לא םינפ ןעזרעד ךיז רימ ןבאה ,טעטש עשידײ
 רעזדנוא ןכארטשעגרעטנוא רעטלוב ךאנ ןבאה םעקערטש־םײה עטסיװראפ יד זא
 ףיוא ןוא ןציטש וצ ןעמעװ ןריולראפ ןבאה רימ ,גנוטסיװראפ עקיטסײג עגעגײא

 ,ןציטש וצ ךיז ןעמעװ
 ןיא טפאכעגנא ךיז טאה ערעזדנוא עיטאפא עשיראטסיה יד ןוא טא רעבא
 .לארשי תנידמ — טײצ רעזדנוא ןופ סנ ןכעלטכישעג ןטסנעש ןוא ןטסערג םעד
 ןציטש וצ ךיז ןעמעװ ףיוא ןא ןוא ןציטש וצ ןעמעװ א ןגירקעג רעדיװ ןבאה רימ
 ־עגפארא ךיז ןבאה זדנוא ןופ ךם א ײב .ןעגעלוצנא ךיז קיטםײג ןעמעװ ףיוא ןוא

 ןיוש ןעמ טעװ טראד .טנעה עקידװעוט ענעביוהעגפיוא סאװ ראנ יד טזאל
 ןײז וצ חכװתמ ךיז ןעגנערטשנא טשינ ןיוש ךיז ןפראד רימ ״ןיוש •ןײז ןקתמ ץלא
 .ןײלא ךיז ןפרװוראפ ןײק ןכאמ טשינ ןיוש ןפראד רימ ,רעדניק ערעזדגוא טימ
 ־רעדאמ ןופ לארטשםיוא ןיא ,טכענ ןוא געט ערעזדנוא ןבעלרעד יוזא ןלעװ רימ
 ־פיוא ,גנאגרעטגוא יפלכ טײקשידלעה ־עטכישעג רעשידײ רעד ןופ םאפע םענ

 .ןברוח ראפ טםײרט א יװ גנוטכיר
 תנידמ _ ץראה ןמ ןוא םימשה ןמ סנ רעסיורג רעד ןײז לאז טשטנעבעג
 םעד טימ טלעװ יד ןלארטשאב ןוא ןטראד ןופ טכיל םאד לאז ןײגפיוא .לארשי
 טכיל סאד לאז רעבא .עיצאזיליוױצ רעשידײ רעװיטקא ןא ןופ טכײלפיוא םעײנ
 ־ראפ עםיורג יד ׳רימ .ןטכילפ ענעגײא ערעזדנוא וצ ןכאמ דנילב טשינ זדנוא

 ־באה ראי טנזיוט רעײפ ןיא ןפראװ טשינ ןראט ,רעװעילכאטראפ ןוא רעדנעװש
 גנוצ א ןא ןוא טמותיראפ ,טקירעדינרעד ןבראמש טשינ ןראט רימ .סטוגךוא
 ־אדנאװ אזא ןײז לחומ טשינ לאמ ןײק זדנוא טעװ עטכישעג עשידײ יד .ליומ ןיא
 ראנ ,ןעײטראפ ןופ טשינ ןרעװ ןבירשעג טעװ םאװ ,עטכישעג א ןײמ׳כ .םזיל
 .ראפרעד ןפארטש זדנוא ןלעװ רעדניק־םדניק ןוא רעדניק .קלאפ ןופ ץראה ןטימ
 ןטקיטכילפראפ םעד ןיא זא ,טכארט א טיג ןעמ ןעװ ךרודא טמענ רעטיצ א
 ךיז רימ ןלאז ,לארשי תגידמ ףיוא ןציטש ךיז ןטקיטכעראב םעד ןיא ןוא ןציטש
 .הלואג עסיורג יד ןעמענוצפיוא יואר ןײז טשינ ןוא ,ןזײלפיוא ״דלילח ,ןצנאג ןיא
 רעירפ ךיז טאה סאװ ,רבדמה־רוד רעשיראנ א יװ ןבראטשסיוא ,הלילח ,ןלאז רימ
 .עיסימ ןײז טקידגעראפ ךעלטכישעג טאה רע רעדײא ,טלעטשעג תולדב קיטםײג

1.5.66 
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